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Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από δύο μέπη: Βιολογία (40 μονάδερ) και  Υημεία  (20 μονάδερ). Σο δοκίμιο ηηρ 

Βιολογίαρ αποηελείηαι από επηά (7)  δακηςλογπαθημένερ ζελίδερ. Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη οποιοςδήποηε 

διοπθωηικού ςλικού. 

 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ                                                                                                            ΒΑΘΜΟ:.................         

ΜΔΡΟ Α΄: (Μονάδερ 10)                                                                                                                                

Να απανηήζεηε ζε  ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο.   Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 κνλάδεο.                         

1. Να νλνκάζεηε: 

 α) ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαθξίλνληαη ηα νζηά, αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο.                    (1,5) 

                                                                                           

     η)  .........................................   ηη) .......................................  ηηη)  .......................................... 

 

  β)  ηνπο ηζηνύο πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ αύμεζε ησλ νζηώλ                                                                 (1) 

         

       η) θαηά κήθνο: .................................................  ηη) θαηά πάρνο: ................................................                                                                                                                                                                                                                               

 

2.  Να ζπκπιεξώζεηε κε ηνπο θαηάιιεινπο όξνπο ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο:                           (2,5) 

 

     η) Σα γνλίδηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο ησλ νκόινγσλ ρξσκνζσκάησλ νλνκάδνληαη 

         .....................................  . Όηαλ ηα γνλίδηα απηά είλαη ίδηα, ην άηνκν πνπ ηα θέξεη είλαη......................... 

         γηα ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό, ελώ αλ είλαη δηαθνξεηηθά, ην άηνκν είλαη ................................. . 

     ηη) ηνλ άλζξσπν ην θύιν θαζνξίδεηαη από έλα δεύγνο ρξσκνζσκάησλ πνπ νλνκάδνληαη......................... 

          Σα ππόινηπα ρξσκνζώκαηα νλνκάδνληαη .................................... . 

 

 3. α) Πώο ζπλδέεηαη ην έκβξπν κε ηνλ πιαθνύληα;                                                                                   (0,5) 

         ................................................................................................................................................................... 

      β) Να νλνκάζεηε δύν κέζα αληηζύιιεςεο.                                                                                             (1) 

          η) ...............................................................................  ηη)  ........................................................................  

      γ)  Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα κεηαδνζεί ν ηόο ηνπ  AIDS.                        (1) 

          η) ................................................................................ ηη)  ........................................................................           
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4. α) Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο πνπ είλαη  ππεύζπλα γηα ηηο πην θάησ ιεηηνπξγίεο:          (1,5) 

 

       η)  κεηαθνξά νμπγόλνπ:............................................................................................................................... 

       ηη) άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ:.......................................................................................................................... 

      ηηη) πήμε ηνπ αίκαηνο:................................................................................................................................... 

 

   β) Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.                                                                    (1) 

 

    ........................................................................................................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................................          

    ........................................................................................................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................................ 

 

ΜΔΡΟ Β΄: (Μονάδερ 18) 

Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΣΗ ΣΡΔΗ (3) από ηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη  

κε 6 κνλάδεο. 

 

1.α) ηα ζρήκαηα  Α, Β, Γ πην θάησ, θαίλνληαη νη ηξόπνη ζύλδεζεο ησλ νζηώλ (αξζξώζεηο). ηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί, λα νλνκάζεηε ην είδνο ηεο άξζξσζεο θαη λα ραξαθηεξίζεηε ηελ έθηαζε ηεο θίλεζεο πνπ 

επηηξέπεη.                                                                                                                                                        (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 β) Να νλνκάζεηε ηηο παζήζεηο πνπ πξνθαινύληαη από:                                                                               (1) 

                                                                                                                                                                         

      η) έιιεηςε βηηακίλεο D: .........................................................                          

      ηη) ηέλησκα ησλ ζπλδέζκσλ κηαο άξζξσζεο:......................................................... 

 

 γ)  Πνηα από ηηο νπζίεο πνπ απνηεινύλ ηα νζηά πξνζδίδεη ζ’απηά:                                                             (1) 

      η) ζθιεξόηεηα:....................................................  ηη) επιπγηζία: ......................................................... 
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 δ)  Πνηα βιάβε πξνθαινύλ ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε νη αθόινπζεο παζήζεηο:                                              (1) 

      η) ζθνιίσζε: ................................................................................................................................................. 

     ηη) ιόξδσζε:................................................................................................................................................... 

 

2.  Σν δηπιαλό ζρεδηάγξακκα δείρλεη ηελ αληαιιαγή ησλ αεξίσλ κεηαμύ αίκαηνο θαη θπηηάξσλ ησλ ηζηώλ 

                                                                                                                                                                        (2)                                                

     α) Να νλνκάζεηε ηα αθόινπζα: 

           ηα αέξηα 1 θαη 2: 

             1.   ......................................... 

             2.   .........................................                                 

      β) ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο 3 θαη 4: 

             3. ........................................... 

             4. ...........................................        

 

      γ) ε πνην όξγαλν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ζα θαηαιήμεη ην αέξην 2 θαη γηαηί;                         (2)                                                                                                                                                                                                                                       

        ................................................................................................................................................................. 

        ................................................................................................................................................................. 

       δ) Ση εμππεξεηεί θαη πσο εμαζθαιίδεηαη ε κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ;                                     (2) 

        .................................................................................................................................................................. 

        .................................................................................................................................................................. 

        .................................................................................................................................................................. 

         

3. α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ ηα νπνία παξάγνπλ                 (1)                                                                                       

 

         η) σάξηα: ....................................................   ηη) ζπεξκαηνδσάξηα............................................................. 

 

    β) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο, πνπ θαίλνληαη ζην πην          (2,5) 

         θάησ ζρήκα, κε ηνπο αξηζκνύο  1-5 

         

     

                        1.  ................................................................ 

                        2.  ................................................................ 

                        3.   ................................................................ 

                        4.   ................................................................ 

                        5.   ................................................................ 
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   γ)   Η Διέλε θαη ν Πέηξνο  είλαη δίδπκα. Να γξάςεηε αλ είλαη κνλνδπγσηηθά ή δηδπγσηηθά δίδπκα θαη  

            λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. Να εμεγήζεηε πώο ζρεκαηίζηεθαλ.                                  (1,5)  

 

       ..................................................................................................................................................................... 

       ..................................................................................................................................................................... 

       ..................................................................................................................................................................... 

      ...................................................................................................................................................................... 

   

     δ)  Να εμεγήζεηε ηνλ όξν έμμηνη πήζη.                                                                                                (1) 

      ...................................................................................................................................................................... 

      ...................................................................................................................................................................... 

 

 

4.α) Πην θάησ ζαο δίλεηαη ην ζρεδηάγξακκα ελόο  επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ. 

         Να νλνκάζεηε ηα κέξε, κε ηνπο αξηζκνύο 1 έσο 5.                                                           (2,5) 

 

                                                                                                                1: ..................................................... 

                                                                                                                2: ..................................................... 

                                                                                                                3: ..................................................... 

                                                                                                                4: ..................................................... 

                                                                                                                5: ..................................................... 

 

 

 

  β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πην θάησ νξγαληδίσλ;                                                                                    (1,5) 

        ππξήλαο....................................................................................................................................................... 

        κηηνρόλδξηα................................................................................................................................................. 

       ρισξνπιάζηεο.............................................................................................................................................. 

 

  

  γ) Να γξάςεηε ηέζζεξα νξγαλίδηα πνπ είλαη θνηλά ζε έλα επθαξπσηηθό θη ζε έλα πξνθαξπσηηθό θύηηαξν. 

                                                                                                                                                                        (2) 

 

1. ..................................  2. .......................................  3. .................................... 4. ...................................... 
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 ΜΔΡΟ Γ΄: (Μονάδερ 12) 

Να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ΣΖ ΜΗΑ (1)  από ηηο δύν (2) εξσηήζεηο.                                                                                           

Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 12 κνλάδεο. 

 

1. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1-4, πνπ θαίλνληαη ζην                                                               

        δηπιαλό ζρεδηάγξακκα ηεο κςκλοθοπίαρ ηος αίμαηορ.                                                                       (2) 

 

    1. ………………………………………. 

    2. ………………………………………. 

    3. ………………………………………. 

    4. ………………………………………. 

 

  β)  Πνηνο από ηνπο ηέζζεξηο ρώξνπο ηεο θαξδίαο έρεη ην παρύηεξν ηνίρσκα θαη γηαηί;                             (2)  

      ...................................................................................................................................................................... 

      ...................................................................................................................................................................... 

γ)  Να γξάςεηε κηα δηαθνξά κεηαμύ εξπζξώλ θαη ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ                                                    (2) 

         η) σο πξνο ηε κνξθή................................................................................................................................... 

        .................................................................................................................................................................... 

        ηη) σο πξνο ηε ιεηηνπξγία............................................................................................................................ 

        ....................................................................................................................................................................    

 

δ) Να εμεγήζεηε πώο επηηπγράλεηαη ε ηεσνηηή ανοζία.                                                                              (2) 

    ........................................................................................................................................................................ 

    .......................................................................................................................................................................          

    ........................................................................................................................................................................ 

  

ε)Σξαπκαηίαο αγλώζηνπ νκάδνο αίκαηνο ρξεηάδεηαη επεηγόλησο κεηάγγηζε, αιιά δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

     εμαθξίβσζεο ηεο δηθήο ηνπ νκάδαο αίκαηνο. Ση νκάδα αίκαηνο κπνξνύλ λα ηνπ δώζνπλ γηα λα ζσζεί;  

     Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                                                                                                    (2) 

     

    ........................................................................................................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................................ 

    ........................................................................................................................................................................ 
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 ζη) Να νλνκάζεηε ηηο παζήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                            (2) 

  

      η) κεησκέλνο αξηζκόο εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ: ......................................... 

        ηη) πήμε ηνπ αίκαηνο ζε θάπνην αηκνθόξν αγγείν: ...................................... 

       ηηη) απόζεζε ιηπαξώλ νπζηώλ ζην εζσηεξηθό ησλ αξηεξηώλ: .................................... 

       ηλ) αλεμέιεγθηε παξαγσγή ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ: ...................................................  

 

 

2. α) Πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο παξνπζηάδεη ην πην θάησ ζρήκα; 

         Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                                                                                                (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ...................................................................................................................................................................... 

      ...................................................................................................................................................................... 

 

 

    β) Με πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο επηηπγράλνηαη ηα αθόινπζα; κε ηελ μίηωζη ή κε  ηελ μείωζη; 

(2) 

             η)  ε αύμεζε ηνπ ζώκαηνο: .................................................                                                               

             ηη) ε επνύισζε κηαο πιεγήο: ................................................                                                        

            ηηη) ε αλαπιήξσζε λεθξώλ θπηηάξσλ: ..........................................                                                                                          

             ηλ) ε παξαγσγή γακεηώλ: ....................................... 

      

     γ)   Κύηηαξν κε  8 ρξσκνζώκαηα δηαηξείηαη θαη δίλεη ζην ηέινο ηεο δηαίξεζεο 4 ζπγαηξηθά θύηηαξα. 

            Πόζα ρξσκνζώκαηα έρεη ην θαζέλα;...............................................................................................  (1) 

 

 

      δ)   Να εμεγήζεηε ηνλ όξν ομόλογα σπωμοζώμαηα:                                                                             (1) 

             ........................................................................................................................................................... 

             ........................................................................................................................................................... 
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  ε)   Γπλαίθα νκόδπγνο πγηήο παληξεύεηαη άληξα κε κεζνγεηαθή αλαηκία θαη απνθηνύλ έλα θνξίηζη. ( Σν 

γνλίδην Α γηα θαλνληθή αηκνζθαηξίλε είλαη επηθξαηέο, ελώ ην γνλίδην α γηα κεζνγεηαθή αλαηκία είλαη 

ππνιεηπόκελν.) Να δείμεηε κε δηαζηαύξσζε ην γνλόηππν θαη ην θαηλόηππν ηνπ θνξηηζηνύ πνπ απέθηεζαλ.

                                   

                                                                            

                                                                                          Γηαζηαύξσζε 

 

 

       Γνλείο  ( γνλόηππνο )                         Γπλαίθα  ..............             Υ            Άληξαο   .............                (1) 

 

       Γακέηεο                                               ...................................................................................... 

   

   

       Απόγνλνη :  (γνλόηππνο )                    .......................................................................................             (1) 

 

                           (θαηλόηππνο)                   ........................................................................................ 

 

 

 ζη)  Σν πην πάλσ θνξίηζη κεγαιώλνληαο παληξεύεηαη άληξα πγηή εηεξόδπγν. Κάλνληαο ηε  ζρεηηθή 

δηαζηαύξσζε, λα βξείηε πόζεο πηζαλόηεηεο ππάξρνπλ λ’απνθηήζνπλ παηδί κε κεζνγεηαθή αλαηκία. 

 

 

                               Γηαζηαύξσζε 

 

 

       Γνλείο  ( γνλόηππνο )                         Γπλαίθα  ..............             Υ            Άληξαο   .............                (1) 

 

       Γακέηεο                                               ...................................................................................... 

   

   

       Απόγνλνη :  (γνλόηππνο )                    .......................................................................................             (1) 

 

                           (θαηλόηππνο)                   ........................................................................................            (1) 

 

      Πηζαλόηεηεο: ...............................................................................................................................            (1) 

 

                      

                                                                                                                                 

     Δηζεγεηέο:                                                                                                       Η     Γηεπζύληξηα: 

 

     Μαξία Λεβέληε- Αλησλίνπ 

 

 

     Κπξηάθνο Γηάιινπξνο                                                                                     σηεξία Πνύξνπ 
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ε)   Γπλαίθα νκόδπγνο πγηήο παληξεύεηαη άληξα κε κεζνγεηαθή αλαηκία θαη απνθηνύλ έλα θνξίηζη. ( Σν 

γνλίδην Α γηα θαλνληθή αηκνζθαηξίλε είλαη επηθξαηέο, ελώ ην γνλίδην α γηα κεζνγεηαθή αλαηκία είλαη 

ππνιεηπόκελν.) Να δείμεηε κε δηαζηαύξσζε ην γνλόηππν θαη ην θαηλόηππν ηνπ θνξηηζηνύ πνπ απέθηεζαλ.

                                   

                                                                            

                                                                                          Γηαζηαύξσζε 

 

 

       Γνλείο  ( γνλόηππνο )                         Γπλαίθα  ..............             Υ            Άληξαο   .............                (1) 

 

       Γακέηεο                                               ...................................................................................... 

   

   

       Απόγνλνη :  (γνλόηππνο )                    .......................................................................................             (1) 

 

                           (θαηλόηππνο)                   ........................................................................................ 

 

 

 ζη)  Σν πην πάλσ θνξίηζη κεγαιώλνληαο παληξεύεηαη άληξα πγηή εηεξόδπγν. Κάλνληαο ηε  ζρεηηθή 

δηαζηαύξσζε, λα βξείηε πόζεο πηζαλόηεηεο ππάξρνπλ λ’απνθηήζνπλ παηδί κε κεζνγεηαθή αλαηκία. 

 

 

                               Γηαζηαύξσζε 

 

 

       Γνλείο  ( γνλόηππνο )                         Γπλαίθα  ..............             Υ            Άληξαο   .............                (1) 

 

       Γακέηεο                                               ...................................................................................... 

   

   

       Απόγνλνη :  (γνλόηππνο )                    .......................................................................................             (1) 

 

                           (θαηλόηππνο)                   ........................................................................................            (1) 

 

      Πηζαλόηεηεο: ...............................................................................................................................            (1) 

 

                      

                                                                                                                                 

                                                                                                                                    Η     Γηεπζύληξηα: 

 

      

 

 

                                                                                                                                     σηεξία Πνύξνπ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΦΑΝΔΡΩΜΔΝΗ                                        ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 

                                                                                                            

 

 ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΜΑΘΗΜΑ           :    ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                                              ΣΑΞΗ        :    Γ΄ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  :    5/6/2013                                                                                   ΥΡΟΝΟ   :   2:00΄                                                                                                                                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ :...............……....…………………………………………ΣΜΗΜΑ: …….ΑΡ. …. 

ΗΜΔΙΩΗ : Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 9 ζειίδεο.                                  

                                                              

ΜΔΡΟ Α΄ : Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο.  

                           Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε  2,5 κνλάδεο. 

 

1.α) Η πην θάησ εηθόλα δείρλεη κία πεξίπησζε δηδύκσλ. Αθνύ ηε κειεηήζεηε λα απαληήζεηε ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

(i) Πξόθεηηαη γηα κνλνδπγωηηθά ή δηδπγωηηθά δίδπκα; 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                               (1 κνλ.) 

…………………………………………………..………………. 

…………………………………………………..………………. 

(ii) Να πεξηγξάςεηε πώο δεκηνπξγνύληαη ηα δίδπκα απηά. 

                                                                                             (1 κνλ.) 

…………………………………………………..………………. 

…………………………………………………..………………. 

…………………………………………………..………………. 

 

(β) Να γξάςεηε κία δηαθνξά κεηαμύ κνλνδπγσηηθώλ θαη δηδπγσηηθώλ δηδύκσλ.            (0,5 κνλ.) 

 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

              ΒΑΘΜΟ 

               ………… 

Οινγξάθσο ...………………… 

Τπνγξαθή ……………………. 
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2. Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα θύηηαξν. Αθνύ ην κειεηήζεηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ. 

  

 

α) Πξόθεηηαη γηα θπηηθό ή γηα δωηθό θύηηαξν; 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

αλαθέξνληαο δύν ιόγνπο.                       (2 κνλ.) 

Πξόθεηηαη γηα …………………….………. 

θύηηαξν δηόηη: 

(i) ………………………………………….. 

……………………………………………… 

(ii) ………………………………………….. 

……………………………………………… 

 

 

β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ κηηνρνλδξίσλ πνπ θαίλνληαη ζην πην πάλσ ζρήκα;                            (0,5 κνλ.) 

..........................................................................................................................................................................     

 

3. α) Έλαο πνιπηξαπκαηίαο, ν νπνίνο έρεη ράζεη πνιύ αίκα, θηάλεη ζην λνζνθνκείν θαη ρξεηάδεηαη 

επεηγόλησο κεηάγγηζε αίκαηνο. Σν ηαηξηθό πξνζσπηθό δελ γλσξίδεη ηελ νκάδα αίκαηόο ηνπ. Ση αίκα 

(νκάδα αίκαηνο θαη παξάγνληαο ξέδνπο) πξέπεη λα ηνπ ρνξεγεζεί ;                                                  (2 κνλ.) 

 

Οκάδα αίκαηνο: ………………………………......     Παξάγνληαο Ρέδνπο: …………………............ 

 

β) Πνηα νκάδα αίκαηνο νλνκάδεηαη παλδέθηεο ;  ............................................................................................ 

                                                                                                                                              (0,5 κνλ.) 

4. α) Να νλνκάζεηε ηα δύν γελλεηηθά θύηηαξα (γακέηεο):            

  

(i) ..................................................   (ii) .........................................................                   (1,5 κνλ.) 

(Η ερώηηζη ζυνεχίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα)                                                                                                                                                           

Μηηνρόλδξηα 
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β) ηελ εηθόλα (ii) λα εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο νπξάο ηνπ θπηηάξνπ.                     

.......................................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                             (1 κνλ.) 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄ : Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Από ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν                

                       ζηηο ηξεηο (3). Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε έμη κνλάδεο.                                                                                                                                                                                  

 

1.  α) αο δίλεηαη ζρεκαηηθά ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Να γξάςεηε ηα όξγαλα πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1-6. 

                                                                                                                                                             (3 κνλ.)                                                                              

                                                                                                         

1. .........................................................                              4.  .............................................................. 

2. .........................................................                              5.  .............................................................. 

3. .........................................................                              6.  ..............................................................   

 

β) ε πνην από ηα παξαπάλσ κέξε γίλεηαη ε παξαγσγή ηεο ρνιήο; 

.......................................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                          (0,5 κνλ.) 

γ) Η κηθξνβηαθή πιάθα θαη ε θαηάρξεζε δάραξεο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ κία πάζεζε ζηα δόληηα πνπ 

νλνκάδεηαη ........................................... θαη κία πάζεζε ζηα νύια πνπ νλνκάδεηαη .......................................          

                                                                                 (1κνλ.) 

(δ) Να γξάςεηε δύν θαιέο ζπλήζεηεο κε ηηο νπνίεο κπνξεί θάπνηνο λα δηαηεξήζεη ηα δόληηα ηνπ πγηή. 

                                                       (1,5 κνλ.) 
 

(i) ..................................................................................................................................................................... 

(ii) .................................................................................................................................................................... 
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2. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ γπλαηθείνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο, ζην παξαθάησ ζρήκα ο.                                                                    

                  

                                                                                                     (2,5 κνλ.) 

 

β) Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν " θξίζηκε πεξίνδνο " ;  

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................                           

                                                                                                                                                            (1 κνλ.) 

γ) Πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ απνηεινύλ ηελ θξίζηκε πεξίνδν;  

.......................................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                          (0,5 κνλ.) 

δ) Να ζπζρεηίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β: 

 

ΣΗΛΗ Α ΣΗΛΗ Β  

1. Δθεί παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα  

2. Πξνζσξηλή απνζήθε ζπεξκαηνδσαξίσλ 

3. άθνο πνπ πεξηβάιιεη ηνπο όξρεηο  

4. Η πάζεζε ζηελ νπνία ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο 

παξέκεηλαλ ζηελ θνηιηαθή ρώξα 

α. Δπηδηδπκίδα 

β. ζρεν 

γ. ξρεηο  

δ. Κξπςνξρία 

 

 1: …… 

 2: …… 

 3: …… 

 4: …… 

  

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                            (2 κνλ.) 

 

 

 

 

 

 

3 

1 
2 

5 

4 
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3.α) Αθνύ παξαηεξήζεηε ην πην θάησ ζρήκα πξνζεθηηθά λα ζεκεηώζεηε ηνλ αξηζκό (1-9) πνπ αληηζηνηρεί 

ζηα αθόινπζα όξγαλα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

Όξγαλν Αξηζκόο  

Γηάθξαγκα  

Πλεύκνλαο   

Σξαρεία  

Ρηληθή θνηιόηεηα  

Λάξπγγαο   

Βξνγρίδην  

Βξόγρνο   

Φάξπγγαο   

Κπςειίδεο   

                                                                                                                                                         (4,5 κνλ.) 

β)  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο :  

 Οη θσλεηηθέο ρνξδέο βξίζθνληαη ζην ........................................................ 

 Η είζνδνο ηεο ηξνθήο ζηνλ ιάξπγγα εκπνδίδεηαη από κηα πξνεμνρή, ηελ ........................................ 

 Η ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηύιηνπο, ζρήκαηνο κηζνύ θξίθνπ γηα λα ........................ 

............................................................................................................................................................. 

                                                                                                                                             (1,5 κνλ.) 

 

 

4. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηη αληηπξνζσπεύνπλ νη ελδείμεηο 1 – 4 ζην πην θάησ ζρήκα.                                                                                                                                                       

                                                                                        1: ....................................................................... 

                                                                                        2: ....................................................................... 

                                                                                        3: ....................................................................... 

                                                                                              4: ....................................................................... 

                                                                                                                                                             (2 κνλ.) 

 

 
(Η ερώηηζη ζυνεχίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

3 

2 

4 
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β) Να ζπζρεηίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β: 

ΣΗΛΗ Α ΣΗΛΗ Β  

1. Αηκνπεηάιηα 

2. Δκβόιην 

3. Οξόο  

4. Δξπζξά αηκνζθαίξηα 

α. Πεξηέρεη εμαζζελεκέλνπο νξγαληζκνύο  

β. Πεξηέρεη έηνηκα αληηζώκαηα 

γ. Μεηαθέξνπλ νμπγόλν ζηνπο ηζηνύο  

δ. Δίλαη ππεύζπλα γηα ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο  

 

 1: …… 

 2: …… 

 3: …… 

 4: …… 

  

                                                                                                                                                            (2 κνλ.) 

γ) Αλ ζπγθξίλεηε ηηο θιέβεο κε ηηο αξηεξίεο, πνηα από απηά ηα αγγεία :  

 έρνπλ ζθπγκό; ....................................... 

 έρνπλ βαιβίδεο ζην εζσηεξηθό ηνπο; .............................................. 

                                                                                                                                                 (2 κνλ.)                                                                                                                                                             

ΜΔΡΟ Γ΄ : Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. Από ηηο δύν εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν κία (1). 

                         Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 12 κνλάδεο. 

 

1. α) Να θαηνλνκάζεηε ηα νζηά 1-8 ζην πην θάησ ζρήκαηα.                                                              (4 κνλ.) 

 

   

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                               

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

1: ....................................................                                               5: .................................................. 

2: ....................................................                                               6: .................................................. 

3: ....................................................                                               7: .................................................. 

4: ....................................................                                               8: .................................................. 

(Η ερώηηζη ζυνεχίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα) 

1 

2 

3 4 

 

 

 

  

5 

8 

7 

6 
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β) Να γξάςεηε δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο (ρξεζηκόηεηεο) ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ άλζξσπν. 

                                                                             

(i) ..................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

(ii) .................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                            (2 κνλ.) 

 

γ) (i) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο δηάξζξσζεο πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα κε ηνπο αξηζκνύο 1-3. 

                                                       (1,5 κνλ.) 

 
 

 

 

 

 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

  

 

(ii) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ πνπ θαίλεηαη ζην πην πάλσ ζρήκα;                          (1 κνλ.) 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................  

                                                                                                                                                            

δ) Ο πην θάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζηε ρεκηθή ζύζηαζε ησλ νζηώλ.  

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά.  

                                                                                                                 (1 κνλ.) 

 Υεκηθό ζπζηαηηθό 

νζηώλ 

Ιδηόηεηα πνπ πξνζδίδεη ζηα 

νζηά 

1. 

 
---------------------------- θιεξόηεηα θαη αθακςία 

2. 

 
Οζηέηλε νπζία --------------------------- 

 

                                                                                                                                                          

 

(Η ερώηηζη ζυνεχίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα) 

 

1 

2 

3 

Αξζξηθόο 

ρόλδξνο 
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ε) Με πνην είδνο άξζξσζεο ζπλδένληαη ηα νζηά ηνπ θξαλίνπ; ............................................................... 

                                                                                                                                                          (0,5 κνλ.) 

        

 Να αλαθέξεηε ηα άιια δύν είδε αξζξώζεσλ θαη λα δώζεηε παξάδεηγκα γηα ηελ θάζε θαηεγνξία:   

 ...................................................................  παξάδεηγκα: .................................................................... 

 ...................................................................  παξάδεηγκα: .................................................................... 

                                                                                                                                                       (2 κνλ.) 

 

2. α) ηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλνληαη ηα γνλίδηα ελόο αηόκνπ γηα ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά. Αθνύ ηα 

κειεηήζεηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

(i) Γηα πνηα ραξαθηεξηζηηθά ην άηνκν είλαη νκόδπγν θαη γηα πνηα εηεξόδπγν; Να ζπκπιεξώζεηε ηελ 

ηξίηε ζηήιε ηνπ πην θάησ πίλαθα, γξάθνληαο ηηο ιέμεηο «νκόδπγν» ή «εηεξόδπγν» εθεί πνπ ηαηξηάδεη. 

        

 

 

Γνλίδηα 

 

Οκόδπγν / Δηεξόδπγν  

Ίζηα κύηε (επηθξαηέο) Αλαζεθσκέλε κύηε (ππνιεηπόκελν)  

Μαύξα καιιηά (επηθξαηέο) Ξαλζά καιιηά (ππνιεηπόκελν)  

Φαθίδεο (ππνιεηπόκελν) Φαθίδεο (ππνιεηπόκελν)  

Γιώζζα πνπ αλαδηπιώλεηαη 

(επηθξαηέο) 

Γιώζζα πνπ δελ αλαδηπιώλεηαη 

(ππνιεηπόκελν) 

 

 

                                                                                                                                                             (2 κνλ.) 

(ii) Να γξάςεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά (κύηε, καιιηά, θαθίδεο, γιώζζα) ηνπ πην πάλσ αηόκνπ κε βάζε ηα 

γνλίδηα πνπ θαίλνληαη ζηνλ πην πάλσ πίλαθα.                                                    (2 κνλ.) 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

        (Η ερώηηζη ζυνεχίζεηαι ζηην επόμενη ζελίδα) 
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β) ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ν θαξπόηππνο ελόο αλζξώπνπ. Αθνύ ηνλ κειεηήζεηε λα απαληήζεηε 

ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

(i) Πξόθεηηαη γηα άλδξα ή γπλαίθα;  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

.......................................................................... 

 

                                                          (1,5 κνλ.) 

 

(ii) Πξόθεηηαη γηα έλα θπζηνινγηθό άηνκν ή γηα έλα άηνκν κε ρξσκνζσκηθή αλσκαιία; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                              (1,5 κνλ.) 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

γ) Πόζα ρξσκνζώκαηα έρεη ζηνλ άλζξσπν:                            (1,5 κνλ.) 

 

Έλα κπτθό θύηηαξν;…..…         Σν ζπεξκαηνδσάξην;..….…         Σν δπγσηό;………. 

  

δ) Γίδνληαη ηα γνλίδηα: 

Λ= ειεύζεξνη ινβνί απηηώλ  ι= πξνζθνιιεκέλνη ινβνί απηηώλ  

Κάλνληαο ηελ πην θάησ δηαζηαύξσζε, λα βξείηε πσο ζα είλαη νη απόγνλνη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ραξαθηεξηζηηθό.                                                                                                                                (2,5 κνλ.) 

ΓΟΝΔΙ :                                  Λι                   Υ                 ιι     

 

                                                                   

ΓΑΜΔΣΔ:                   .............................              ................................. 

 

 

 

ΠΑΙΓΙΑ :                      ............................................................................. 

                                                            

                                                                                                                                                              

Πηζαλόηεηεο λα γελλεζεί απόγνλνο κε ειεύζεξνπο ινβνύο απηηώλ : ........................ 

Πηζαλόηεηεο λα γελλεζεί απόγνλνο κε πξνζθνιιεκέλνπο ινβνύο απηηώλ : ........................                        

                                                                                                                                                             (1 κνλ.) 
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Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ  

 

 

Ήβε ηαθαιιή – Αξγπξίδνπ 
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     ΔΙΗΓΗΣΔ                                                                                          Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ                                                                                       

Γηνιάληα Κάξηζαθα 

 

άξξνπ Ιάθσβνο                                                                                      Ήβε ηαθαιιή – Αξγπξίδνπ 

 



1 

                                                                                          

 

 ΓΤΜΝΑΙΟ  ΠΑΛΟΤΡΙΩΣΙΑ                                                ΦΟΛΙΚΗ  ΦΡΟΝΙΑ  2012-2013 
 

ΓΡΑΠΣΕ  ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΕ  ΕΞΕΣΑΕΙ  ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ  2013 
 

  Μάθημα: Φημεία / Βιολογία                     Σάξη: Γ΄                    Βαθμός: ………………………..… 
   
  Φρόνος:  2 ώρες                                                    Τπογραφή: ……………………….. 
  
  Ημερομηνία: 6 Ιουνίου 2013  
 
  Όνομα μαθητή/τριας: ……………………….……….………………...     Σμήμα: …….… Αρ.: …… 
 

 
ΟΔΗΓΙΕ: 1. Να γράψετε μόνο με μπλε ή μαύρο μελάνι 

        2. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού 
        3. Σο εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 6 σελίδες  
 4. Να απαντήσετε σε ΟΛΕ τις ερωτήσεις 
 

 

Ερώτημα 1  

α) Να γράψετε τέσσερις (4) λειτουργίες του ερειστικού συστήματος.                             (μ. 2) 
   

i) ........................................................................................................................................................ 

       ii)........................................................................................................................................................ 

       iii)....................................................................................................................................................... 

       iv)....................................................................................................................................................... 

 

β) Nα αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με τους όρους της στήλης Β.                 (μ. 3) 

 

Στήλη Α Στήλη Β Α     Β 

1. Λόρδωση α. Μόνιμη αύξηση του αυχενικού 
κυρτώματος 

 
1………… 

2. Κύφωση β. Μόνιμη αύξηση του θωρακικού 
κυρτώματος 

 
2 ………… 

3. Σκολίωση γ. Μόνιμη αύξηση του οσφυϊκού 
κυρτώματος 

 
3 ………… 

 δ. Κάμψη της σπονδυλικής στήλης στα 
πλάγια 
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Ερώτημα 2 

 
Το πιο κάτω σχήμα απεικονίζει τον ανθρώπινο σκελετό. Να απαντήσετε τις ερωτήσεις  

που ακολουθούν:   

                                                                                                                       

α ) Να συμπληρώσετε τα ονόματα των οστών που αντιστοιχούν στους αριθμούς  1 -10.   

        (μ. 5)      

1 : ........................................... 
 

2 : .......................................... 
 

3 : ........................................... 
 

4 : ........................................... 
 

5 : ........................................... 
 

6: ............................................ 

7 : ........................................... 
 

8 : ........................................... 
 

9 : ........................................... 
 

10 : ......................................... 

 

β ) Με τη βοήθεια του διπλανού σχήματος να ονομάσετε:    

                                                                                            (μ. 3) 

 Ένα μακρύ οστό : …………………………….. 

 ένα βραχύ οστό: ………………………………. 

 ένα πλατύ οστό : ………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 1 

2 

3 

4 

5  6 

 7 

 8 

  9 

    10 
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Ερώτημα 3 

α) Το σχήμα που ακολουθεί απεικονίζει το αντρικό γεννητικό σύστημα. Να  

συμπληρώσετε τα μέρη που αντιστοιχούν στους αριθμούς  1-6.                                    (μ.3) 
                

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

β) Να γράψετε το μέρος του αντρικού γεννητικού συστήματος το οποίο είναι υπεύθυνο 

για την:                                                                                                                                    (μ. 3) 
 

   - παραγωγή σπερματοζωαρίων : …………………………………………………. 

  - εναπόθεση σπερματοζωαρίων στον κόλπο της γυναίκας:……………..……… 

   - έξοδο ούρων και σπέρματος : ……………………………………………..…….. 

 
 

γ) Να γράψετε το μέρος του γυναικείου γεννητικού συστήματος όπου:                       (μ. 3)        
   

      - γίνεται η εμφύτευση και ανάπτυξη του εμβρύου …………………….…….. 

      - πραγματοποιείται η γονιμοποίηση ……………………………………...…… 

      - παράγονται τα ωάρια ………………………………………………………..... 
 

 

δ )  Να γράψετε πώς ονομάζονται:                                                                                      (μ. 4) 

 το σύνολο των σπερματοζωαρίων και των εκκριμάτων τους: …………………… 

 η ένωση του ωαρίου και του σπερματοζωαρίου: ………………………………….. 

 το κύτταρο που προκύπτει από την ένωση ενός ωαρίου και ενός 

σπερματοζωαρίου : ……………………………………………………………………. 

 η έξοδος του εμβρύου από το σώμα της γυναίκας : ………………………………... 

1. ............................................ 
 

2. ............................................. 
 

3. ............................................. 
 

4. ............................................. 
 

5. ............................................. 

6. ............................................. 
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Ερώτημα 4 

Να μελετήσετε προσεκτικά το πιο κάτω τροφικό πλέγμα και να απαντήσετε στις ερωτήσεις 
που ακολουθούν:                                                                                                                        (μ. 3) 

      ( Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο οργανισμό περισσότερες από μία φορά) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
β) Τι συμβολίζουν τα βέλη στο τροφικό πλέγμα;                                                                         (μ. 2) 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 
γ) Με τη χρήση του πιο πάνω τροφικού πλέγματος, να συμπληρώσετε τα κενά στον πιο κάτω 
πίνακα, για να σχηματιστούν τα σωστά ζεύγη «θήραμα - θηρευτής».                           (μ. 2) 

 

Θήραμα Θηρευτής 

σαλιγκάρι ……………………………………… 

………………………………. φίδι 

 

δ) Να αναφέρετε έναν λόγο για τον οποίο το τροφικό πλέγμα, είναι πλησιέστερο προς 

την πραγματικότητα που υπάρχει στα φυσικά οικοσυστήματα, από μια τροφική αλυσίδα.                                                     

                  (μ. 1) 

……………………………..…………………………………………………………………………… 

 

Σπιζαετός 

 
Αλεπού 

Λαγός 

Λατζιά Σχινιά Χορτάρι 

Αγρινό 

Φίδι 

α ) Να ονομάσετε : 
 

ένα φυτοφάγο οργανισμό : …………………. 
 

 

έναν κορυφαίο θηρευτή : ……………………… 
 

 

ένα σαρκοφάγο οργανισμό : ………………… 
 

 

έναν παμφάγο οργανισμό : …………………… 
 

 

έναν καταναλωτή α τάξης :……………………… 
 

 

έναν παραγωγό : ………………………………… 
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Ερώτημα 5 

  

α) Το σχήμα που ακολουθεί απεικονίζει τον καρυότυπο ενός ανθρώπινου σωματικού 

κυττάρου. Να το παρατηρήσετε προσεκτικά και να απαντήσετε τις ερωτήσεις : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) Ο πιο πάνω καρυότυπος ανήκει σε άντρα ή σε γυναίκα; Να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας.                                                                                                                        (μ. 2) 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

β)  Να γράψετε στον πίνακα που ακολουθεί, ποιοι από τους πιο κάτω γονότυπους 

ανήκουν σε ετερόζυγα και ποιοι σε ομόζυγα άτομα :                                                     (μ. 2) 

 

Αα, ΚΚ, ΣΣ, φφ 

                                                                                                                                                   

ΟΜΟΖΤΓΑ ΕΣΕΡΟΖΤΓΑ 
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γ) Η Κατερίνα διαθέτει τα πιο κάτω ζευγάρια αλληλόμορφων γονιδίων : 

 

ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΥΑ 

Μαύρα μάτια ( Μ ) Γαλάζια μάτια ( μ ) 

Ίσια μύτη ( α ) Ίσια μύτη ( α )  

Σγουρά μαλλιά ( Σ ) Σγουρά μαλλιά ( Σ ) 

Αριστερόχειρας ( δ ) Δεξιόχειρας ( Δ ) 

 

 Να περιγράψετε την Κατερίνα με βάση τις πληροφορίες που σας δόθηκαν στον πιο πάνω 

πίνακα.                                                                                                                                     (μ. 2)         

   ……………………………………………………………………………………………………………  

  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ΣΕΛΟ   ΕΞΕΣΑΗ 

       

 
 
 
 
 
 

                                                                                 Η Διευθύντρια 
    
 
 

                                                                                                Δέσποινα Παπαγιάννη 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΚΡΟΠΟΛΔΩ               ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2012-2013 

        ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ  ΔΞΔΣΑΔΗ  ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 

Μάθημα: ΒΗΟΛΟΓΗΑ Σάξη: Γ    Ζμεπομηνία:  7 /6/13  Γιάπκεια: 1 ώπα και 20 λεπηά 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:……………………………............................................................... 

Σμήμα : ………              Απ. : ………… 

 

Βαθμόρ:…...... Ολογπάθωρ:…………………..........................   Τπογπ. Καθηγηηή……….. 

                

                                           ΒΗΟΛΟΓΗΑ: (ύνολο : 40 μονάδερ) 

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από ηπία μέπη: Α, Β, Γ ζε 8 ζελίδερ . 

Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού. 

ΜΔΡΟ Α΄:  (10 μονάδερ) 

Να απαληήζεηε θαη ζηηο ηέζζεπιρ επωηήζειρ. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 μονάδερ. 
 

1. Να αλαγλσξίζεηε ηα κέξε ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην πην θάησ ζρήκα.     (β.2,5)                             

  

 

      

1.................................................... 

2....................................................  

3.................................................... 

4....................................................  

5.................................................... 

6.................................................... 

7....................................................  

8....................................................  

9....................................................  

10.................................................. 

           

                             

  

 2.α) Πνηα πάζεζε ησλ αγγείσλ νλνκάδνπκε αζεξνζθιήξσζε;               (β.1)   

 ……………………………………………. 

…………………………………………….. 
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β) Οη παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ ηελ αζεξνζθιήξσζε είλαη:                            (β.1,5) 

1……………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………… 

 

3. α) Να γξάςεηε θάησ από θάζε ζρήκα θπηηάξνπ,  επθαξπσηηθό  ή  πξνθαξπσηηθό, όπνπ 

ηαηξηάδεη.                    (β.1)                     

 

 

 

  

 

 

                      ………………………                                  …………………… 

 

β) Να βάιεηε έλα  + ζηελ θαηάιιειε ζηήιε:                                                    (β.1,5) 

 

 ΔΤΚΑΡΤΩΣΗΚΟ 

ΚΤΣΣΑΡΟ 

ΠΡΟΚΑΡΤΩΣΗΚΟ 

ΚΤΣΣΑΡΟ 

1. Ρηβόζσκα   

2. Μηηνρόλδξηα   

3. Υισξνπιάζηεο   

4. Πιαζκαηηθή κεκβξάλε   

5. Ππξήλαο   

6. Γελεηηθό πιηθό   

 

 

4. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ην γξάκκα (), αλ είλαη ζσζηέο, ή κε ην 

γξάκκα (Λ), αλ είλαη ιαλζαζκέλεο.                                                                (β.2,5) 

       

α)Οη δνκέο ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ, πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππξήλα ηνπ επθαξπσηηθνύ 

θπηηάξνπ, νλνκάδνληαη ρξσκνζώκαηα .............. 

β)Σα δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο νξγαληζκνύ θαζνξίδνληαη απνθιεηζηηθά 

από ην DNA ηνπ .............. 

γ)ε όια ηα γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ εληνπίδνληαη δεύγε νκόινγσλ 

ρξσκνζσκάησλ. ............. 

δ)Κάζε ζσκαηηθό θύηηαξν ηνπ άληξα πεξηέρεη δύν θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα, έλα Υ θαη έλα Τ 

ρξσκόζσκα. ............ 
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ε)  Ζ γπλαίθα παξάγεη δύν εηδώλ γακέηεο. Γακέηεο κε Υ ρξσκόζσκα θαη γακέηεο κε Τ 

ρξσκόζσκα. ............. 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄: (18 κνλάδεο) 

Από ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο λα απαληήζεηε μόνο ζηιρ ηπειρ. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 6 

μονάδερ. 

 

1.α)Να αλαγλσξίζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο ζην πην θάησ ζρήκα:                            (β.4) 

 

 

1.................................................... 

2.................................................... 

3.................................................... 

4....................................................  

5.................................................... 

6.................................................... 

       7…………………………………. 

       8………………………………….. 

 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                         (β.2) 
 

1) Σν αίκα απνηειείηαη από ην άκνξθν πγξό, πνπ ιέγεηαη ....................... . Μέζα ζε απηό 

ππάξρνπλ ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηα νπνία είλαη ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα , ηα ιεπθά 

αηκνζθαίξηα θαη ηα αηκνπεηάιηα . 

2) Σα εξπζξά αηκνζθαίξηα είλαη ππεύζπλα γηα ηε κεηαθνξά ................................ από ηνπο 

πλεύκνλεο ζηα θύηηαξα. 

3) Σα ιεπθά αηκνζθαίξηα είλαη ππεύζπλα γηα ηελ ....................... ηνπ νξγαληζκνύ. 

4) Σα αηκνπεηάιηα είλαη ππεύζπλα γηα ηελ .................... ηνπ αίκαηνο. 

 

2. α) Ο αξηζκόο ησλ ρξσκνζσκάησλ ελόο νξγαληζκνύ είλαη 60.                             (β.3) 

          

1) Σα ζσκαηηθά ηνπ  θύηηαξα έρνπλ ……… ρξσκνζώκαηα. 

2) Σα γελλεηηθά ηνπ  θύηηαξα έρνπλ ……… ρξσκνζώκαηα. 

 

β) Ζ Μαξία  ζε αηύρεκα ηξαπκαηίδεηαη ζην πξόζσπν θαη ην ηξαύκα ηεο αθήλεη ζεκάδη. Σν 

ζεκάδη απηό ππάξρεη πεξίπησζε λα ην θιεξνλνκήζνπλ ηα παηδηά ηεο; Ναη, ή όρη, θαη γηαηί;      

                                        (β.3) 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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3. Να ζπλδπάζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε εθείλεο ηεο Β.                             (β.6) 

Πξνζνρή!  ηε ζηήιε Β ζα πεξηζζέςεη έλαο όξνο. 

Α Β 

Α. Καξπόηππνο. 1. Σν ζύλνιν ησλ γνληδίσλ ελόο νξγαληζκνύ. 

Β. Γνλόηππνο. 2. 44 

Γ. Δίλαη ζπλνιηθά ηα απηνζσκηθά 

ρξσκνζώκαηα ηνπ αλζξώπνπ. 

3. 46  

Γ. Σα ρξσκνζώκαηα θύινπ ηνπ 

αλζξώπνπ. 

4. 47 

Δ. Φαηλόηππνο. 5. Υ ,Τ 

Ε.Αξηζκόο ρξσκνζσκάησλ αηόκνπ  

κε ζύλδξνκν Down. 

6. Σν ζύλνιν ησλ ραξαθηήξσλ πνπ κπνξνύκε 

λα δνύκε ζηνλ νξγαληζκό.  

Ζ. Άηνκν κε όκνηα ηα αιιειόκνξθα 

γνλίδηα .  

7. Ζ απεηθόληζε ησλ ρξσκνζσκάησλ ελόο 

θπηηάξνπ ηαμηλνκεκέλσλ ζε δεύγε, θαηά 

ειαηηνύκελν κέγεζνο. 

Θ. Άηνκν κε δηαθνξεηηθά ηα  

αιιειόκνξθα γνλίδηα. 

8. Δηεξόδπγν. 

 9. Οκόδπγν. 

 

Απάληεζε: Α….       Β….      Γ….       Γ….      Δ….       Ε….       Ζ….       Θ…. 

 

                 

4.α)Να αλαγλσξίζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα ζην πην θάησ ζρήκα.(β.3) 

 

 

 

1...........................................   

2...........................................  

3...........................................  

4........................................... 

5...........................................  

6...........................................  

 

 

β) Να ζπκπιεξώζηε ηα πην θάησ:                           (β.3) 

1)Ζ παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ ζηνλ άλζξσπν αξρίδεη ζηελ ειηθία  ...................... 

ρξνλώλ πεξίπνπ. 

2) Σα ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη από ηνπο γελλεηηθνύο αδέλεο ηνπο .................... . 

3)Σν ζπέξκα απνηειείηαη από ηα ............................ θαη ηα ......................... ησλ αδέλσλ . 



-5- 

4) Ο …………………………. αδέλαο παξάγεη εθθξίκαηα. 

5) Οη όξρεηο βξίζθνληαη έμσ από ηελ θνηιηαθή πεξηνρή θαη πεξηβάιινληαη από έλα ζάθν, ην 

…………………….. . 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: (12 κνλάδεο) 

Από ηηο δύν εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ηη μία. Ζ νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

12 κνλάδεο. 

 

1.α) Σν γνλίδην Μ γηα ην καύξν ρξώκα ζηα ηλδηθά ρνηξίδηα είλαη επηθξαηέο.  Σν 

αιιειόκνξθν μ γηα ην ιεπθό ρξώκα είλαη ππνιεηπόκελν.  Ση ρξώκα  ζα έρνπλ νη απόγνλνη 

ησλ πην θάησ γνλνηύπσλ;                                                                                      (β.1,5)

           

ΜΜ: …………………………  Μμ:…………………………. μμ:………………………….  

 

β) Πνηνη από ηνπο πην πάλσ γνλόηππνπο είλαη νκόδπγνη θαη πνηνη εηεξόδπγνη;      (β.1,5) 

 

νκόδπγνη ………………………..                    εηεξόδπγνη ………………………   

 

γ) Να γξάςεηε θάησ από θάζε ζρήκα ρξσκνζσκάησλ αλ ηα γνλίδηα είλαη αλληλόμοπθα, ή 

όσι, θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο γηα θάζε πεξίπησζε.                               (β.3) 

 

                ρήκα Α                                   ρήκα Β                                         ρήκα Γ 

 

 
 

……………………………... 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

 

 
 

………………………………. 

……………………….............. 

……………………………….. 

……………………………….. 

………………………………… 

 

Αυηά ηα χρωμοζώμαηα δεν 

είναι ομόλογα 

 

 
…………………………. 

………………………...... 

………………………….. 

…………………………. 

…………………………. 

 

 

δ) ε ηη δηαθέξεη ην ρξσκόζσκα από ην γνλίδην;                   (β.1) 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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ε) Ζ αλαδίπισζε ηεο γιώζζαο ειέγρεηαη από έλα επηθξαηέο γνλίδην Α.             (β.3) 

Άληξαο νκόδπγνο σο πξνο ηελ αλαδίπισζε ηεο γιώζζαο ΑΑ απνθηά παηδηά κε ηε ζύδπγό 

ηνπ πνπ δελ έρεη αλαδίπισζε γιώζζαο. Ση απνγόλνπο ζα θέξνπλ ζηνλ θόζκν; 

  

Γνλείο:                                      ΑΑ            Υ           αα 

 

Γακέηεο: 

 

 

Γνλόηππνο παηδηώλ: 

  Φαηλόηππνο   παηδηώλ: 

 

ζη) Να θπθιώζεηε ην ζσζηό.                                                                                   (β.1) 

 ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ν θαξπόηππνο ηνπ αλζξώπνπ. Ζ αιιαγή ζην γελεηηθό  

πιηθό πνπ παξαηεξείηαη αθνξά  αιιαγή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ζηα αιιειόκνξθα γνλίδηα ηνπ νξγαληζκνύ 

2) ζηνλ αξηζκό ησλ ρξσκνζσκάησλ 

3) ζηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα 

4) ζηνλ αξηζκό ησλ ρξσκνζσκάησλ ηνπ αλζξώπηλνπ γακέηε 
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δ) Ο πην πάλσ θαξπόηππνο αλήθεη ζε άληξα κε ζύλδξνκν ……………………….. .  (β.1) 

 

2.α)Να ζπζρεηίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο  όξνπο ηεο ζηήιεο Β.               (β.3) 

Πξνζνρή! ηε ζηήιε Β ζα πεξηζζέςεη έλαο όξνο. 

 

                Α       Β 

1.Ωνζήθε 1.......... α. Σξεηο εκέξεο 

2.Ωνξξεμία 2.......... β. άιπηγγα 

3.Ωαγσγόο 3.......... γ. Πέληε κέξεο 

4.Γηάξθεηα δσήο σαξίνπ 4.......... δ. 24-36 ώξεο 

5.Γηάξθεηα δσήο ζπεξκαηνδσαξίνπ 5.......... ε. Παξάγεη ηηο γπλαηθείεο νξκόλεο  

6. Γηάξθεηα θαηακήληνπ θύθινπ 6.......... ζη.14
ε
 εκέξα από ηελ έλαξμε ηεο 

έκκελεο ξύζεο ηεο 

  δ. 28 εκέξεο πεξίπνπ 

 

 

β) Μηα γπλαίθα κε θαηακήλην θύθιν 28 εκέξεο , είρε έλαξμε έκκελεο ξύζεο ζηηο 4/5/13. 

Ήξζε ζε ζεμνπαιηθή επαθή κε ην ζύδπγό ηεο ζηηο 18/5/13 ρσξίο πξνθπιάμεηο. Τπάξρεη 

πεξίπησζε λα κείλεη έγθπνο;  ΝΑΗ ή ΟΥΗ θαη γηαηί;                             (β.2) 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

γ) Να γξάςεηε δίπια από θάζε πξόηαζε ηε ιέμε ζωζηό ή λάθορ όπνπ ηαηξηάδεη. (β.2) 

                 

1. Ζ πξνεηνηκαζία ηεο κήηξαο γίλεηαη γηα λα δερζεί ην γνληκνπνηεκέλν σάξην .   

....................... 

2. 0η σνζήθεο σξηκάδνπλ θαη απειεπζεξώλνπλ ελαιιάμ, θάζε 28 εκέξεο πεξίπνπ έλα σάξην. 

...................... 

3. Με ηελ θαηαζηξνθή ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο αξρίδεη θαη ε παξαγσγή λένπ σαξίνπ . 

....................... 

4.Ο θαηακήληνο θύθινο αξρίδεη κε ηελ εκθύηεπζε ηεο κάδαο θπηηάξσλ πνπ πξνήιζαλ από 

ηε δηαίξεζε ηνπ δπγσηνύ, ζηα ηνηρώκαηα ηεο κήηξαο. ................... 
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δ) Να αλαγλσξίζεηε ηα κέξε πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα:                           (β.2)                        

1............................................... 

2............................................... 

3................................................ 

4................................................ 

 

ε) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ πιαθνύληα θαη ηνπ 

νκθάιηνπ ιώξνπ;                               (β.2) 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

ζη) Ση πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην δηαηηνιόγην (δηαηξνθή) κηαο εγθύνπ γπλαίθαο;      (β.1) 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ:                                                              Ζ  ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 

Γέζπνηλα Καδή                                                          

Γεσξγία Κνύζπνπ                                                                               Αζελά Κιεάλζνπο 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΣΙΑ                                                           ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012- 2013 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013  
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΣΑΞΗ 
 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 17 / 06 / 13                                                              ΥΡΟΝΟ ΔΞΔΣΑΗ: 2 ώξεο 
 
Ολνκαηεπώλπκν καζεηή/ηξηαο: ........................................................................................................ 
 
Σκήκα: .............                                                                                                  Αξηζκόο: .................. 
 
ΒΑΘΜΟ: .....................               ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ............................................................................... 
 
Τπνγξαθή θαζεγεηή:................................................. 

 
Σν δνθίκην ηεο Βηνινγίαο βαζκνινγείηαη κε 40 κνλάδεο. 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 6 ζειίδεο. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ. 

 Οη απαληήζεηο γξάθνληαη πάλω ζην δνθίκην, ην νπνίν ζα επηζηξαθεί ζην ηέινο ηεο 
εμέηαζεο. 

________________________________________________________________________________ 
 

ΜΔΡΟ Α΄ (κνλάδεο 10 ) 
 
Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξωηήζεηο. Να απαληήζεηε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο 1- 4. H θάζε 
ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 κνλάδεο. 
 
1. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε απηνύο ηεο ζηήιεο Β.                             (κνλ. 2,5) 
 

        ηήιε Α                                               ηήιε Β  

1. εμάξζξσζε α. δελ επηηξέπεη θακία θίλεζε 1 - ………. 

2. ζπλάξζξσζε β. ν ηξόπνο ζύλδεζεο ησλ νζηώλ κεηαμύ ηνπο 2 - ………. 

3. άξζξσζε γ. απνκάθξπλζε αξζξηθώλ επηθαλεηώλ 3 - ………. 

4. δηάξζξσζε δ. επηηξέπεη πεξηνξηζκέλεο θηλήζεηο 4 - ………. 

5. εκηάξζξσζε ε. επηηξέπεη εθηεηακέλεο θηλήζεηο 5 - ………. 

 
2. α) Να αλαθέξεηε ηνπο ζηεινγόλνπο αδέλεο πνπ είλαη πξνζαξηεκέλνη ζην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ 
αλζξώπνπ.                                                                                                                            (κνλ. 1,5)                                                                                                                                               
o ……………………………………………………………………………………………………………. 
o ……………………………………………………………………………………………………………. 
o ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
    β) Πσο νλνκάδεηαη ην έλδπκν πνπ ππάξρεη ζην ζάιην θαη πνηα ε ιεηηνπξγία ηνπ;           (κνλ. 1) 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Να ζπκπιεξώζεηε ηα παξαθάησ θελά.                                                                            (κνλ. 2,5) 
o Τα ζπεξκαηνδσάξηα καδί κε ηα εθθξίκαηα ησλ αδέλσλ νλνκάδνληαη: ……………………………. 
o Eθεη γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ: ……………………………………………………………. 
o Η έμνδνο ηνπ ζπέξκαηνο από ηελ νπξήζξα: ………………………………………………………… 
o Ο ζάθνο πνπ πεξηβάιιεη θαη πξνζηαηεύεη ηνλ όξρη νλνκάδεηαη: …………………………………… 
o H έμνδνο ηνπ ζπέξκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ: …………………………………………….. 

 
4. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ην γξάκκα (), αλ είλαη ζσζηέο, ή κε ην γξάκκα (Λ), 
αλ είλαη ιαλζαζκέλεο.                                                                                                            (κνλ. 2,5) 
 

α. Σηνπο γακέηεο ηνπ αλζξώπνπ εληνπίδνληαη δεύγε νκνιόγσλ ρξσκνζσκάησλ. α - …… 

β. Ο θαξπόηππνο κηαο θπζηνινγηθήο γπλαίθαο, είλαη 46, ΦΥ. β - …… 

γ. Τα γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ δηαηξνύληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο κίησζεο. γ - …… 

δ. Τν δπγσηό πεξηέρεη 23 ρξσκνζώκαηα. δ - …… 

ε. Τν σάξην ηεο γπλαίθαο πεξηέρεη 46 ρξσκνζώκαηα. ε - …… 

 
 
ΜΔΡΟ  Β΄ (κνλάδεο 18) 
 
Να απαληήζεηε ηηο ΣΡΔΙ από ηηο ηέζζεξηο εξωηήζεηο. Η θάζε ζωζηή απάληεζε                         
βαζκνινγείηαη κε 6 κνλάδεο. 
  
1.α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδίαο  πνπ δείρλνπλ ηα βέιε 1- 6                                    (κνλ.3)  
 

1. …………………………………………… 

2. …………………………………………… 

3. …………………………………………… 

4. …………………………………………… 

5. …………………………………………… 

6. …………………………………………....                   

   β) Τη νλνκάδνπκε έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο θαη πνηα είλαη απηά;                           (κνλ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

   γ) Τα πην θάησ άηνκα έρνπλ ρηππήζεη ζε αηύρεκα .Οη νκάδεο αίκαηνο ηνπο είλαη : 
 

Αληξέαο :  Ο+ 

Μαξία :  ΑΒ- 

Κώζηαο :  Β+                               

Άλλα :   Α- 
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i. Ο Γηώξγνο  είλαη αηκνδόηεο κε νκάδα αίκαηνο Ο- . Σε πνηνπο από ηνπο πην πάλσ κπνξεί λα 
δώζεη αίκα;                                                                                                                    (κνλ. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                   

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ii. Πώο νλνκάδεηαη ε νκάδα ηνπ Γηώξγνπ θαη γηαηί ;                                                          (κνλ. 1) 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. α) Να νλνκάζεηε ζην πην θάησ ζρήκα, ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 - 4.    (κνλ. 2) 
 
 

1. ……………………………………….. 

2. ……………………………………….. 

3. ……………………………………….. 

4. ……………………………………….. 

 
 

   β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο                                                                                        (κνλ. 2) 
                                                                                           

i. Με ηνλ αξηζκό 2: ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ii. Με ηνλ αξηζκό 4: ………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   γ) Τί είλαη ε ξαρίηηδα;                                                                                                             (κνλ. 2)                                                                                                             
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3 α) Να νλνκάζεηε ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα  ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 
1-6 .                                                                                                                                           (κνλ. 3)                                                                                                                                                
 
 
  

1. …………………………………………… 

2. …………………………………………… 

3. …………………………………………… 

4. …………………………………………… 

5. …………………………………………… 

6. …………………………………………… 
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   β) Πην θάησ αλαθέξνληαη δύν αδέλεο πνπ είλαη ελσκέλνη κε ην πεπηηθό ζύζηεκα. Να νλνκάζεηε 
πνηεο νπζίεο παξάγνπλ θαη εθθξίλνπλ ζην πεπηηθό ζύζηεκα θαη λα γξάςεηε ζε ηη εμππεξεηεί ε θάζε 
νπζία, ηελ πέςε ηεο ηξνθήο.                                                                                                    (κνλ. 2)                                                                           
 

o Ήπαξ (ζπθώηη ): ………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

o Σηεινγόλνη αδέλεο: ………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
   γ) Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ησλ πην θάησ ιέμεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεπηηθνύ 
ζπζηήκαηνο.                                                                                                                              (κνλ. 1) 
  

o Πέςε: ...…………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                              

o Απνξξόθεζε: ………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. α) Να νλνκάζεηε ζην πην θάησ ζρήκα, ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ  ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα  πνπ 
δείρλνπλ νη αξηζκνί 1- 6.                                                                                                           ( κνλ.3) 
 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

4. ……………………………………… 

5. ……………………………………… 

6. ………………………………………    

   
    β) Τη εμππεξεηνύλ ζην πην πάλσ ζρήκα;                                                                             (κνλ. 3)                                                                                      
 
Τν κέξνο κε ηνλ αξηζκό 1: ……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Τν κέξνο κε ηνλ αξηζκό 3: ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Τν κέξνο κε ηνλ αξηζκό 5: ……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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ΜΔΡΟ  Γ΄ : ( κνλάδεο  12 ) 
 
Να απαληήζεηε ηε ΜΙΑ από ηηο δύν εξωηήζεηο. Η ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 12 
κνλάδεο .  
 
1. (α) Να αλαθέξεηε ην ξόιν ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο.                                                     (κνλ. 1) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
    (β) Να γξάςεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.                                           (κνλ. 3) 

                           Αξηεξίεο                                   Φιέβεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    γ) Να εμεγήζεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο κηθξήο ή πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο.                     (κνλ. 2) 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    δ) Να εμεγήζεηε ηε δηαθνξά ηνπ εκβνιίνπ από ηνλ νξό.                                                      (κνλ. 2) 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

    

   ε) Να νλνκάζεηε ηηο παξαθάησ αζζέλεηεο ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο.                           (κνλ. 2) 

o Σηέλσζε ησλ αξηεξηώλ πνπ νθείιεηαη ζε απόζεζε ιηπαξώλ νπζηώλ: ………………………….. 

o Η πήμε πνζόηεηαο αίκαηνο κέζα ζε θάπνην αηκνθόξν αγγείν: …………………………………. 

o Κιεξνλνκηθή πάζεζε όπνπ παξαηεξείηαη κεησκέλνο αξηζκόο αηκνζθαηξίσλ ή ρακειή 

πνζόηεηα αηκνζθαηξίλεο: …………………………………………………………………………….. 

o Πάζεζε πνπ πξνθαιεί αλεμέιεγθηε παξαγσγή ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ: ………………………… 

  

 ζη) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θαγνθπηηάξωζε.                                                                          (κνλ. 2) 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. α) Δύν γνλείο έρνπλ ζγνπξά καιιηά, ελώ έλα από ηα παηδηά ηνπο έρεη ίζηα καιιηά. Τν γνλίδην γηα 
ηα ζγνπξά καιιηά είλαη επηθξαηέο θαη ζπκβνιίδεηαη κε ην γξάκκα   θαη ην γνλίδην γηα ηα ίζηα καιιηά 
είλαη ππνιεηπόκελν θαη ζπκβνιίδεηαη κε ην γξάκκα ζ. Nα γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ γνλέσλ θαη 
λα γίλεη ε δηαζηαύξσζε.                                                                                                            (κνλ. 6)                                                                                                                              
 

 

Γνλόηππνη γνλέσλ:                                                    Υ 

 

                                                                                      

 

 

Γακέηεο:                                   ,                                                                   , 
 
 
 
 
Γνλόηππνη 
παηδηώλ:         
 

   β) Να δηαηππώζεηε ηνλ λόκν ηνπ Mendel, πνπ ηζρύεη γηα ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε.    (κνλ. 2)                                                                                                                                                                    
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
  

   γ) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ηα αιιειόκνξθα γνλίδηα.                                                              (κνλ. 2) 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

  δ) Σε πνηά θύηηαξα πξαγκαηνπνηείηαη ε θπηηαξηθή δηαίξεζε πνπ νλνκάδεηαη κείωζε θαη πνηό είλαη 
ην απνηέιεζκά ηεο;                                                                                                                 (κνλ. 2)  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    

 
 
Οη εηζεγεηέο:                                                                                                 Η δηεπζύληξηα: 
 
Παλαγηώηα ησαλλίδνπ 
Σπύξνο Φαξαιάκπνπο                                                                     Ζσή Μαπξνγέλνπο Καξλάξνπ 

….
. 

…. .....  ….
. 

……..
. 

……..
. 

……..
. 

……..
. 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΓΚΩΜΗ                                                     ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 
 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 
 
 
Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ/ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ    
 
Σάξη: Γ΄ 
 
Ημεπομηνία: 06/06/2013 
 
Γιάπκεια: 2 ΩΡΔ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΥΗΜΔΙΑ) 

 
 
Ολνκαηεπώλπκν: …………………..…………………………...…… Σκήκα: ………… Αξ.: ……… 
___________________________________________________________________________________ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Μονάδερ 40) 
 

ΟΓΗΓΙΔ: Να γπάτεηε μόνο με μπλε ή μαύπη πένα. 
       Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθυηικού. 
      Σο εξεηαζηικό δοκίμιο ηηρ Βιολογίαρ αποηελείηαι από οκηώ (08) ζελίδερ και      
                      συπίζεηαι ζε ηπία (3) μέπη: Α΄, Β΄ και Γ΄. 
 
 
ΜΔΡΟ Α΄ (μονάδερ 10) 

Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 κνλάδεο. Να 

απανηήζεηε ζε όλερ ηιρ επυηήζειρ.  

 

1. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-8 ζην πην θάησ ζρήκα πνπ παξνπζηάδεη ην πεπηηθό ζύζηεκα.  

 

(8 x 0,25 = 2μ) 

    1……………………………………….. 

   2……………………………………….   

   3………………………………………. 

   4………………………………………. 

   5………………………………………. 

   6………………………………………. 

   7………………………………………. 

   8………………………………………. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 

Αξηζκεηηθώο: ……….……………… 
 

Οινγξάθσο: ……………….………. 
 

Τπνγξαθή: ………………………… 
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   β) Πώο νλνκάδεηαη ε κηθξή πξνεμνρή πνπ θιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε; 

        .…….…………………………………………………………………………………………………………                                                              

                                                                                                                                                        (0,5μ) 
2. Να απανηήζεηε με ζςνηομία ηιρ επυηήζειρ. 
    α) Ση εμππεξεηεί ην αξζξηθό πγξό ησλ αξζξώζεσλ; 

         …….………………………………………………………………………………………………………… 

    β) Ση παξάγεη ν κπειόο ησλ νζηώλ; 

         ….....………………………………………………………………………………………………………… 

    γ) Με πνηα όξγαλα ζπλεξγάδνληαη ηα νζηά γηα ηελ εθηέιεζε θηλήζεσλ;  

         ….…………………………………………………………………………………………………………… 

    δ) Πώο ιέγεηαη ε θνηιόηεηα κέζα ζηελ νπνία πξνζηαηεύνληαη νη πλεύκνλεο; 

         .……………………………………………………………………………………………………………… 

    ε) Πνηεο νπζίεο απνζεθεύνληαη ζηα νζηά; 

        ..……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                      (5x 0,5 = 2,5μ) 
3. Να κειεηήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

α) Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1-4.      

  
  1. ................................................................   

  2. ................................................................ 

  3. ................................................................ 

  4. ................................................................ 

(4 x 0.5 = 2μ) 

β) Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηνπ ζπζηαηηθνύ κε ηνλ αξηζκό 2;         

    …..................................................................................................................................................... 

    ….....................................................................................................................................................  

                           (0,5μ) 

4. ην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη έλα δεπγάξη ρξσκαηνζσκάησλ.  

    Σα γξάκκαηα αληηζηνηρνύλ ζε γνλίδηα.  

     α) Να γξάςεηε ηνλ θαηάιιειν όξν ζηηο δειώζεηο πνπ αθνινπζνύλ:                   

 Εεπγάξηα ρξσκαηνζσκάησλ όκνηα ζε ζρήκα θαη κέγεζνο     

.......................................................................... 

 Γνλίδηα  πνπ βξίζθνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ρξσκαηνζσκάησλ θαη      

    ειέγρνπλ ηνλ ίδην ραξαθηήξα .................................................................... 

(2 x 0,25 = 0,5μ) 
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   β) Αλ ην γνλίδην Γ είλαη ππεύζπλν γηα ην ρξώκα καηηώλ γηα πνην ραξαθηεξηζηηθό είλαη ππεύζπλν ην                     

       γνλίδην γ θαη γηαηί;  

   Υαξαθηεξηζηηθό γνληδίνπ γ: …………………………………………………………………………………... 

   Δμήγεζε: ….……………………………………………………………………………………………………. 

(2 x 0,5 = 1κ) 

       γ) Να ςπογπαμμίζεηε ηο ζυζηό όπο / λέξη για ηιρ πιο κάηυ πποηάζειρ:                                                                                                    

 Έλα κνζρνκπίδειν κε θόθθηλα ινπινύδηα έρεη θόθθηλν θαινόηςπο /γονόηςπο 

 Όια ηα κνζρνκπίδεια κε γνλόηππν ΚΚ ή θθ είλαη ομόζςγα/ εηεπόζςγα  σο πξνο  απηό 

ην ραξαθηεξηζηηθό. 

(2 x 0,5 = 1μ) 
ΜΔΡΟ Β΄ (μονάδερ 18) 
Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 6 κνλάδεο.   

Να απανηήζεηε μόνο ζηιρ ηπειρ(3) από ηιρ ηέζζεπιρ επυηήζειρ. 
          
1.  α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα πνπ αλαθέξεηαη ζηα θπξηώκαηα ηεο   

      ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.   
 
 

 
   1 ………………………………………………. 

 
   2 ………………………………………………. 

 
   3 ………………………………………………. 

 
   4 ………………………………………………. 

  
                                                                                (4 x 0,5 = 2μ) 

 
       β) Nα ζπζρεηίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β. 
    

ΣΗΛΗ Α ΣΗΛΗ Β  

 
1. Ραρίηηδα 

 
2. Δμάξζξσζε 

 
3. Κάηαγκα 

 
4. Γηάζηξεκκα 

 
 

 
Α. Πάζεζε πνπ νθείιεηαη ζε απνκάθξπλζε ησλ αξζξηθώλ 
επηθαλεηώλ. 
 
Β. Πάζεζε θαηά ηελ νπνία ηα νζηά γίλνληαη καιαθά θαη 
ιπγίδνπλ. 
 
Γ. Πάζεζε πνπ νθείιεηαη ζε ξάγηζκα ή ζπάζηκν νζηνύ. 
 
Γ. Πάζεζε πνπ νθείιεηαη ζε ηέλησκα ή ζπάζηκν ησλ 
ζπλδέζκσλ κηαο άξζξσζεο. 

 
1: ……… 
 
2: ……… 
 
3: ……… 
 
4: ……… 

                                                                                             (4 x 1= 4μ)  



4 

 

2. Σα αθόινπζα εξσηήκαηα αλαθέξνληαη ζηελ αλαηνκία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ   
 ζπζηήκαηνο ζηνλ άληξα θαη ζηε γπλαίθα. 
  

 α) Να γξάςεηε ην κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα    

i. όπνπ παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα θαη ε ηεζηνζηεξόλε: ............................................. 

ii. όπνπ απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ηα ζπεξκαηνδσάξηα: .................................................. 

iii. πνπ πεξηβάιιεη θαη πξνζηαηεύεη ηνπο όξρεηο: .................................................................. 

iv. κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα ζπεξκαηνδσάξηα βγαίλνπλ έμσ από ην ζώκα: ............................... 

( 4 x 0,5 = 2μ) 

β) Έλαο παηδίαηξνο ιέεη ζηε κεηέξα ελόο αγνξηνύ όηη ην άθξν ηνπ δέξκαηνο πνπ θαιύπηεη 

 εμσηεξηθά ην πένο ηνπ έρεη πνιύ κηθξό άλνηγκα θαη ζα ρξεηαζηεί εγρείξεζε. 

i. Πώο ιέγεηαη ε θαηάζηαζε (πάζεζε) απηή; …………………………………………………………  

ii. Πώο ιέγεηαη ε εγρείξεζε ζηελ νπνία ζα ππνβιεζεί ην αγόξη; ................................................. 

(2 x 0,5 = 1μ) 

γ) Σν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ην γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. 

 

i. Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο 1-5 ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο.       

     

   

 

 

 

 

 

 

 

( 5 x 0,5 = 2,5μ) 

ii. Πνηα δηαδηθαζία γίλεηαη ζην κέξνο κε ηνλ αξηζκό 1; ................................................................. 

                  (0,5μ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ..................................................... 

2. ..................................................... 

3. ..................................................... 

4. ..................................................... 

5. ..................................................... 
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3.α) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο παξαθάησ αζζέλεηεο ηνπ αίκαηνο ζηε ζηήιε Α κε ηηο θξάζεηο ζηε ζηήιε Β. 
 

ΣΗΛΗ Α ΣΗΛΗ Β  

1. Λεπραηκία 
 

2. Μεζνγεηαθή αλαηκία 
 

3. Αηκνξξνθηιία 
 

4. Αλαηκία 

Α. νβαξή θιεξνλνκηθή κνξθή αλαηκίαο. 
 
Β. Ζ αλεμέιεγθηε παξαγσγή ιεπθώλ 
αηκνζθαηξίσλ. 
 
Γ. Ζ ρακειή πνζόηεηα αηκνζθαηξίλεο ή 
εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ. 
 
Γ. Ζ αληθαλόηεηα πήμεο ηνπ αίκαηνο  

 
1. ............. 

 
2. ............. 

 
3. ............. 

 
4. ............. 

 
                (4 x 1 = 4μ)                  
β) Να γξάςεηε δπν(2) δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο αξηεξίεο θαη ηηο θιέβεο. 
 
i.………………………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ii..……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

                      (2 x 0,5 = 1μ) 
γ) Nα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο: 

i) Ζ θαξδηά δηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο ρώξνπο, δπν ......................... θαη δπν ......................... (2x0,25=0,5μ) 

ii) Ζ κεγαιύηεξε αξηεξία ηνπ ζώκαηνο oλνκάδεηαη ………………………………...............             (0,5μ) 

 
4.α) Να δείμεηε ηε δηαζηαύξσζε, αλ ν παηέξαο είλαη νκόδπγνο κε θαζηαλά κάηηα θαη ε κεηέξα 
νκόδπγε κε γαιαλά κάηηα. πκβνιίδνπκε κε Μ ην επηθξαηέο γνλίδην γηα ηα θαζηαλά κάηηα θαη κ ην 
ππνιεηπόκελν γνλίδην γηα ηα γαιαλά κάηηα.  
                                
                                Γονόηςποι γονέυν:               ……………  X  ……………            (2 x 0,25 = 0,5μ) 

                                Γαμέηερ:                         …….      ……..          ……..     ……..          (4 x 0,25 = 1μ) 

                                Γονόηςποι απογόνυν :  ........................................................................................ 

                               Φαινόηςποι απογόνυν : ........................................................................................ 
                                                                                                                                            (2 x 0,5 = 1μ) 
β) Πνηόο λόκνο ηνπ Μέληει ηζρύεη γηα ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε; Nα εμεγήζεηε. 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                        (2μ) 
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γ) Ζ Άλλα έθαλε πιαζηηθή εγρείξεζε γηα λα δηνξζώζεη ην ζρήκα ηεο κύηεο ηεο. Σώξα είλαη έγθπνο θαη 
πηζηεύεη όηη ην κσξό ζα έρεη ην όκνξθν ζρήκα κύηεο πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο πιαζηηθήο 
επέκβαζεο. πκθσλείηε κε ηελ άπνςε ηεο Άλλαο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

        (1μ) 

δ) Ση ζεκαίλεη ν όξνο επίθηεην ραξαθηεξηζηηθό;       

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………                                       

                                                                                                                         (0,5μ) 
ΜΔΡΟ Γ΄ (μονάδερ 12) 
Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 12 κνλάδεο.  

Να απανηήζεηε μόνο ηην μια(1) από ηιρ δςο επυηήζειρ. 

1.α) Ση είλαη ε θξπςνξρία ζηνλ άληξα θαη πώο ζεξαπεύεηαη; 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

   (2 x 1 = 2μ) 
β) Αλ δε ζεξαπεπζεί ε θξπςνξρία ηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη γηαηί; 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

  (2 x 1 = 2μ) 
 
 γ) Ση είλαη ε θξίζηκε πεξίνδνο ηεο γπλαίθαο θαη ζε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ αληηζηνηρεί; 
 
………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

( 2 x 1 = 2μ) 
δ) Να πεξηγξάςεηε πσο δεκηνπξγνύληαη ηα κνλνδπγσηηθά δίδπκα. 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

(2μ) 
ε) Να αλαθέξεηε δπν ηξόπνπο αληηζύιιεςεο. 
i…………………………………………………………………………………………………………………….. 

ii……………………………………………………………………………………………………………………. 

                (2 x 1 = 2μ) 
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δ) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε εγθπκνζύλε. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο. 
  
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(4 x 0,5 = 2μ) 
 
2.α) Να αλαθέξεηε δπν παξαδείγκαηα νζηώλ πνπ αλήθνπλ ζηα καθξά νζηά. 
 
i………………………………………………………ii…………………………………………………………… 

          (2 x 1 = 2μ) 
β) Πνην νζηό ηνπ αλζξώπηλνπ ζθειεηνύ είλαη ην καθξύηεξν θαη ηζρπξόηεξν; 
 
………………………………………………………………………………………………………………..……. 

 (1μ) 
γ) Από πνην κέξνο ηνπ καθξνύ νζηνύ γίλεηαη: 

 Ζ θαηά κήθνο αύμεζε; …………………………………………………………….…………………. 
 

 H θαηά πάρνο αύμεζε; .............................................................................................................. 
 (2 x 1 = 2μ)    

δ) Να γξάςεηε ηξεηο ξόινπο ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 
 
i................................................................................................................................................................    

ii............................................................................................................................................................... 

iii..............................................................................................................................................................

 (3 x 1 = 3μ)           

ε) Πνηα ηδηόηεηα πξνζδίδεη ζηα νζηά ε νξγαληθή νπζία νζηείλε; 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (1μ) 
 
 

 
 
 
 
 

1. ................................. 
 

2. ................................. 
 

3. ................................. 
 

4. ................................. 
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δ) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλαο αλζξώπηλνο ζθειεηόο. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-12. 
 

1………………………………………………. 

           2………………………………………………. 

           3………………………………………………. 

           4………………………………………………. 

           5………………………………………………. 

           6………………………………………………. 

           7………………………………………………. 

           8………………………………………………. 

           9………………………………………………. 

         10……...……………………………………….. 

         11…..…………………………………………... 

         12…..……………………………………………  

 
 (κνλ.3,0) 

(12 x 0,25 = 3μ) 
 
 

 
 

ΣΔΛΟ 
 
 
Οη εηζεγήηξηεο                                                                                                   Ζ Γηεπζύληξηα 
  
Έιελα Καξεθπιιίδνπ 
ύιβηα Υαξαιακπίδνπ                                     Μαξία πκεσλίδνπ  
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ΓΤΜΝΑΙΟ  ΑΡΥ.  ΜΑΚΑΡΙΟΤ  Γ΄ -  ΠΛΑΣΤ       ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012 - 2013 

           

 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 
ΜΑΘΗΜΑ:           ΦΗΜΔΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  4/6/2013    ΒΑΘΜΟΣ: .................................. 

ΣΑΞΗ:                  Γ΄ 

ΥΡΟΝΟ: 2 ώρες     ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ....................... 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΔΠΩΝΥΜΟ: ...........................................................................       ΤΜΗΜΑ: …..…....     Αρ. ………. 

 

                       

                        ΤΟ ΔΞΔΤΑΣΤΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΔΛΔΙΤΑΙ ΑΠΟ  6  ΣΔΛΙΓΔΣ 

 

      ΜΔΡΟΣ Α΄ :  Να απαληήζεηε  θαη ζηης ηέζζερης  ερωηήζεης. Κάζε ορζή απάληεζε 
βαζκοιογείηαη  κε 2,5 κολάδες. 

 
         1.  Να αληηζηνηρίζεηε θάζε όξν ηεο ζηήιεο Α΄ κε ηνλ αληίζηνηρν όξν ηεο ζηήιεο Β΄. (κ.2.5) 
 

Σηήιε Α΄ Σηήιε Β΄ Αλη. 

1] Δμάξζξσζε  α] Τέλησκα ή ζπάζηκν ησλ ζπλδέζκσλ ηεο άξζξσζεο 1]... 

2] Γηάζηξεκκα β] Αύμεζε ηνπ νζθπτθνύ θπξηώκαηνο 2]... 

3] Λόξδσζε  γ] Αύμεζε ηνπ ζσξαθηθνύ θπξηώκαηνο 3]... 

4] Κύθσζε δ] Κάκςε ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πξνο ηα πιάγηα  4]... 

5] Σθνιίσζε ε] Απνκάθξπλζε αξζξηθώλ επηθαλεηώλ 5]... 

 
2.α)  Να νλνκάζεηε ηα πην θάησ  νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ:                                       (κ. 1)                      
 
        Α) Διέγρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ……………………………………………………            
        Β) Δίλαη απνζήθεο ζξεπηηθώλ νπζηώλ ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ ……………………………    
        Γ) Δίλαη ηα θέληξα παξαγσγήο ελέξγεηαο ηνπ θπηηάξνπ…………………………………….. 
        Γ) Οξγαλίδηα ζηα νπνία γίλεηαη ε ζύλζεζε πξσηετλώλ………………………………………. 
   
   β)  Να γξάςεηε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ κίησζεο  θαη κείσζεο.                                   (κ.1.5)                    
      

Γηαθορές Μίηωζε Μείωζε 

Σε ποηα θύηηαρα γίλεηαη   

Σηολ αρηζκό ηωλ λέωλ θσηηάρωλ   

Σηολ αρηζκό ηωλ τρωκoζωκάηωλ 
 

  

              
 
3.α) Τα κόληκα δόληηα ζηνλ άλζξσπν αλάινγα κε ηε κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο    
        ρσξίδνληαη ζε :                                                                                                (1) 
       η   ........................................................     ηη    ..............................................                     
       ηηη  ........................................................    ηv   ...............................................     
 
   β) Ο αξηζκόο ησλ κόληκσλ δνληηώλ είλαη    ......................                                  (κ.0.5)      
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      γ) Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεηε ε ηξνθή  γηα ηνπο  
          νξγαληζκνύο.                                                                                                 (1) 
          η. ........................................................................................................................                        
          ηη. .......................................................................................................................                                                                                                                              
 
4.  α) Σε πνηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο : 
          η.  Παξάγνληαη ηα σάξηα    ...................................                        
          ηη. Γνληκνπνηείηαη ην σάξην   .................................  
          ηη. Αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν ……………………………...                                        (κ.1.5) 
                                                                    
     β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πην θάησ γηα έλα έκβξπν                                             (κ. 1)   
          η. Ακληαθόο  ζάθθνο  ............................................................................................... 
          ηη. Πιαθνύληαο   .....................................................................................................   
   
 
 

ΜΔΡΟΣ Β΄ :  Το κέρος ασηό αποηειείηαη από ηέζζερης (4) ερωηήζεης. Να απαληήζεηε 
κόλο  ηρεης  [3] ερωηήζεης. Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη  κε 6 κολάδες. 

 
 

   1.α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-6 ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ζεκεηώλνληαη ζην ζρήκα.(κ.3) 
 
 

 
 
 
 

                       
                                                                                                                                                         
 
       β) Να γξάςεηε δύν νδεγίεο ζσζηήο δηαηξνθήο πνπ ζπκβάιινπλ  ζηελ  θαιή ιεηηνπξγία ηνπ                                                                  
            πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.                                                                                   (κ.0.5)       
      
           η……………………………………………………………………………………………………………………………. 
           ηη…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  γ) Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο .                                                                                (κ. 1)    
 

    Πέςε ……………………………………………………………………………………………………………………..   
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Απνξξόθεζε …………………………………………………………………………………………………………. 

         ……………………………………………………………………………………………………………………………..      
 

      δ) Να γξάςεηε ηα ηειηθά πξντόληα ηεο πέςεο ησλ πην θάησ ζξεπηηθώλ νπζηώλ .       (κ.1.5) 
        
         Υδαηάλζξαθεο………………………………………… 
         Πξσηεΐλεο……………………………………………… 
         Ληπαξέο νπζίεο………………………………………. 
 
2. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο άξζξσζεο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-4 ηνπ ζρήκαηνο.   (κ.2 ) 
 

 
 
    β) Πνην είδνο άξζξσζεο δείρλεη ην πην πάλσ ζρήκα θαη πνηεο θηλήζεηο επηηξέπνληαη από απηή.  

                                                                                                                    (κ.1) 
….....................................................................................................................................    
........................................................................................................................................ 

 
    γ)  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                                          (κ.2 )                 
 

- Η θαηά κήθνο αύμεζε ησλ καθξώλ νζηώλ  επηηπγράλεηαη από ………………………………. 
- Η θαηά πάρνο αύμεζε ησλ καθξώλ νζηώλ επηηπγράλεηαη  από……………………………….. 

 -     Μέξνο ησλ νζηώλ πνπ παξάγεη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο ……………..…………………….. 
- Τν ζπάζηκν ή ξάγηζκα ηνπ νζηνύ νλνκάδεηαη ……………………………………………………… 

 
    δ)  Να γξάςεηε δύν ιεηηνπξγίεο ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο                                       (κ.1)   

 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 
3. α)  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα .                                                          (κ. 1.5) 
          

Πξνζαξηεκέλνη Αδέλεο  ζην Πεπηηθό Σύζηεκα Οπζία πνπ παξάγεηαη από ηνλ Αδέλα 
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 β) Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο :                                                                                    (κ.2) 
 
     Μηθξνβηαθή  πιάθα……………………………………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Τεξεδόλα……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Υ) Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη θπηηθέο ίλεο είλαη απαξαίηεηεο ζηε δηαηξνθή καο. 
     η ..................................................................................................................................... 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ηη …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                             (κ.1.5) 
δ) Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα απνθύγνπκε ηηο κηθξνβηαθέο 

κνιύλζεηο ησλ ηξνθίκσλ.                                                                                       (κ.1) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      
         
4. α) Να νλνκάζεηε δύν θνηιόηεηεο πνπ ζρεκαηίδεη ν αλζξώπηλνο ζθειεηόο θαη ηα αληίζηνηρα   
         όξγαλα πνπ  πξνζηαηεύνληαη  ζ΄απηέο .                                                                (κ.2) 
 

        Κνηιόηεηα           Όξγαλα 
         

         

 

 

   β) Τη είλαη νζηενπόξσζε θαη πσο κπνξνύκε λα ηελ απνθύγνπκε ;    
(κ.1) 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.......................................................................................................................................  

     ....................................................................................................................................... 
 
   γ) Γηαηί  ε ιεθάλε ηεο γπλαίθαο είλαη κεγαιύηεξε από ηνπ άληξα ;                                  (κ.1) 
      
    ......................................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................... 
    
   δ) Γηαηί ηα νζηά ησλ λεαξώλ αηόκσλ είλαη επιύγηζηα θαη δελ ζπάδνπλ εύθνια  ;              (κ.2)      

 
    ........................................................................................................................................ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ΜΔΡΟΣ Γ΄ :  Το κέρος ασηό αποηειείηαη από δύο (2) ερωηήζεης. Να απαληήζεηε κόλο          
ηε κία  [1] ερώηεζε. Κάζε ορζή απάληεζε βαζκοιογείηαη  κε 12 κολάδες. 

 
1. α) Να νλνκάζηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί.          

                      (κ.3)                                                                                                                          
β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο  κε ηνλ αξηζκό 3;                                                      (κ.2)                                                      
                                                                            
    η   ................................................................................................................................... 
    ηη  ................................................................................................................................... 
 
γ) Να εμεγήζεηε γηαηί ηα κνλνδπγσηηθά δίδπκα είλαη παλνκνηόηππα ελώ ηα δηδπγσηηθά όρη.  (κ.2) 
 
  .......................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................... 
 
δ) Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο :                                                                                      (κ.2)   
 

 Έκκελε ξήζε    ............................................................................................................. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

      Κξίζηκε Πεξίνδνο      ...................................................................................................... 
      …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ε) Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηνπ AIDS.                                            (κ.1)       
  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
 
δ) Να γξάςεηε ηνπο ζσζηνύο όξνπο γηα ηα εμήο :                                                           (κ.2)       
 
    η. Υγξό πνπ πεξηέρεη ζπεξκαηνδσάξηα θαη ζξεπηηθά εθθξίκαηα .............................................. 
    ηη. Πάζεζε θαηά ηελ νπνία ην άθξν ηνπ δέξκαηνο πνπ θαιύπηεη εμσηεξηθά ην πένο έρεη πνιύ 
        κηθξό άλνηγκα …………………………………………                                                          
    ηηη. Όξγαλν πνπ παξάγεη ηα ζπεξκαηνδσάξηα....................................................................... 
    ηv. Σάθθνο πνπ πεξηβάιιεη θαη πξνζηαηεύεη ηνπο όξρεηο……………………………………………………… 
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2. Έλαο νκόδπγνο άληξαο κε καύξα κάηηα παληξεύεηαη κηα νκόδπγε γπλαίθα κε πξάζηλα κάηηα. 
     Τα παηδηά πνπ απέθηεζαλ έρνπλ όια καύξν ρξώκα καηηώλ. 
 
α) Να ζπκβνιίζεηε ( Μ ,κ ) θαη λα  ραξαθηεξίζεηε ηα γνλίδηα.(επηθξαηέο-ππνιεηπόκελν)     (κ.2)                          
 
      Γνλίδην γηα ην   Μαύξν ρξώκα   καηηώλ       ..................................................... 
      Γνλίδην γηα ην   Πξάζηλν ρξώκα  καηηώλ      ..................................................... 
 
β) Να δείμεηε κε δηαζηαύξσζε πσο πξνέθπςαλ ηα παηδηά (γνλόηππν θαη θαηλόηππν).         (κ. 3)     
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
γ) Πνηνο  λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη ζηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε ;  Να ηνλ δηαηππώζεηε.     (κ.2) 
  
  .......................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................... 
 
δ) Να εμεγήζεηε πσο  θαζνξίδεηαη ην θύιν ζηνλ άλζξσπν ;                                            (κ.2)   
  
  .......................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................... 
 
ε) Να επεμεγήζεηε ηνπο όξνπο .                                                                                   (κ.3)       
 
  Δπίθηεηα ραξαθηεξηζηηθά   ................................................................................................. 
  ......................................................................................................................................... 
 
  Απινεηδείο νξγαληζκνί........................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................ 
 
  Γνλόηππνο ........................................................................................................................ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                      
                                                                                                           

 

 

 

 

                                                                             Ο Γηεπζπληήο 
 
 
 
 
                                                                                                     Αλδξέαο   Γεσξγίνπ          



ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΓΟΜΔΣΙΟΤ       ΥΟΛΙΚΗ  ΥΡΟΝΙΑ  2012-2013 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
 
 
Μάζεκα: Βηνινγία - Υεκεία Σάμε: Γ΄ Ηκεξνκελία: 05/06/2013  Γηάξθεηα: 2 ώξεο 
 
Ολνκαηεπώλπκν: …………………………………………………………  Σκήκα:……..    Αξ:…….  
 
Βαζκόο:…………  Οινγξάθσο:…………..……… Τπνγξ. Καζεγεηή:…………………..………… 
 
 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (40 μονάδες)   Βαζκόο:………… 
ΟΓΗΓΙΔ: 
 

 Να γξάςεηε κόλν κε κπιε ή καύξε πέλα. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην ηεο Βηνινγίαο απνηειείηαη από δέθα (10) ζειίδεο θαη ρσξίδεηαη ζε 
ηξία κέξε Α, Β θαη Γ. Να απαληήζεηε ζε όια ηα κέξε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο. 

 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄: (10 κνλάδεο) 

Να απαληήζεηε ΟΛΕΣ ηηο εξσηήζεηο 1-4. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 

κνλάδεο. 

 

1. Να νλνκάζεηε ηα νζηά πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-5 ζην πην θάησ ζρήκα.   (κ. 2,5) 

 

 

 

 
 
 
1. ……………………………………………… 
 
2. ……………………………………………… 
 
3. ……………………………………………… 
 
4. ……………………………………………… 
 
5. ……………………………………………… 
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4 

2 

3 
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2. Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα θύηηαξν. Αθνύ ην κειεηήζεηε λα απαληήζεηε ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
  

 

(α) Πξόθεηηαη γηα θπηηθό ή γηα δσηθό 
θύηηαξν; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 
ζαο αλαθέξνληαο δύν ιόγνπο.             (κ. 2) 
 
Πξόθεηηαη γηα …………………….………. 
θύηηαξν δηόηη: 
 
(i) ………………………………………….. 

……………………………………………… 

(ii) ………………………………………….. 

……………………………………………… 

 

 
(β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ κηηνρνλδξίσλ πνπ θαίλνληαη ζην πην πάλσ ζρήκα;   (κ. 0,5) 
 
.…………………………………………………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. (α) Η πην θάησ εηθόλα δείρλεη κία πεξίπησζε δηδύκσλ. Αθνύ ηε κειεηήζεηε λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 

 
 
 
 

 

(i) Πξόθεηηαη γηα κνλνδπγσηηθά ή δηδπγσηηθά δίδπκα; 
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                         (κ. 1) 
 

…………………………………………………..………………. 

…………………………………………………..………………. 

…………………………………………………..………………. 

 

(ii) Να πεξηγξάςεηε πσο δεκηνπξγνύληαη ηα δίδπκα απηά. 
                                                                                      (κ. 1) 
 

…………………………………………………..………………. 

…………………………………………………..………………. 

…………………………………………………..………………. 

…………………………………………………..………………. 

 
(β) Να γξάςεηε κία δηαθνξά κεηαμύ κνλνδπγσηηθώλ θαη δηδπγσηηθώλ δηδύκσλ.  (κ. 0,5) 

 
.…………………………………………………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………………….. 

Μιτοτόνδρια 
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4.  (α) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άλδξα. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 

πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-3.        (κ. 1,5) 
 

 

 

 

1. ………………………………………….. 

2. ………………………………………….. 

3. ………………………………………….. 

 

 

(β) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε απηνύο ηεο ζηήιεο Β. Γίπια από ηνλ 
θάζε όξν ηεο ζηήιεο Α λα βάιεηε ηνλ θαηάιιειν αξηζκό από ηε ζηήιε Β.     (κ. 1) 
 

   Α      Β 
 

 ______ α. Όξρηο    1. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε 
        ζπεξκαηνδσαξίσλ. 
 

______ β. Πξνζηάηεο   2. Έμνδνο ζπέξκαηνο θαη νύξσλ. 
 

______ γ. Δπηδηδπκίδα   3. Παξαγσγή εθθξηκάησλ. 
 

______ δ. Οπξήζξα    4. Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ. 
 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ Β΄: (18 κνλάδεο) 

Να απαληήζεηε κόλν ζηηο 3 από ηηο 4 εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη 
κε 6 κνλάδεο. 
 
 

1. (α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε απηνύο ηεο ζηήιεο Β. Γίπια από ηνλ 

θάζε όξν ηεο ζηήιεο Α λα βάιεηε ηνλ θαηάιιειν αξηζκό από ηε ζηήιε Β.     (κ. 2) 
 

   Α      Β 
 

 ______ α. Αηκνπεηάιηα   1. Πεξηέρεη εμαζζελεκέλνπο  
        κηθξννξγαληζκνύο. 
 

______ β. Δκβόιην    2. Πεξηέρεη έηνηκα αληηζώκαηα 
 

______ γ. Οξόο    3. Απνκαθξύλεη ην αίκα  
από ηελ θαξδία. 

 

______ δ. Αξηεξία    4. Πήμε αίκαηνο. 
 

 
(Η εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 

 
 

3 

2 

1 

Οπξνδόρνο 
θύζηε 
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(β) Αλ ζπγθξίλεηε ηηο θιέβεο κε ηηο αξηεξίεο, πνηα από απηά ηα αγγεία:     (κ. 1) 
  

 έρνπλ ζθπγκό; ……………………………………………………… 

 έρνπλ ιεπηόηεξα ηνηρώκαηα; ……………………………………… 

 
(γ) Έλαο πνιπηξαπκαηίαο, ν νπνίνο έρεη ράζεη πνιύ αίκα, θηάλεη ζην λνζνθνκείν θαη 
ρξεηάδεηαη επεηγόλησο κεηάγγηζε αίκαηνο. Σν ηαηξηθό πξνζσπηθό δελ γλσξίδεη ηελ νκάδα 
αίκαηόο ηνπ. Τη αίκα (νκάδα αίκαηνο θαη παξάγνληαο ξέδνπο) πξέπεη λα ηνπ ρνξεγεζεί ; 
Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                  (κ. 1,5) 
 
Οκάδα αίκαηνο: ………………………………. Παξάγνληαο Ρέδνπο: ………………….. 
 
Αηηηνιόγεζε απάληεζεο: ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
(δ) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε θαξδία ηνπ αλζξώπνπ ζε ηνκή. Να νλνκάζεηε ην 
αγγείν Α θαζώο θαη ηνπο ρώξνπο Β θαη Γ.      (κ.1,5) 

 

 

 

 

A: …………………………………………… 

Β: …………………………………………… 

Γ: …………………………………………… 

 

 

2. (α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-4 ζην 

πην θάησ ζρήκα.              (κ. 2) 
 

 

 
 
1. ………………………………………..…… 

2. …………………………………………….. 

3. ……………………………..……………… 

4. …………………………………..………… 

 

 
(β) Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεηε ε πξόζιεςε ηξνθήο 
από ηνπο νξγαληζκνύο.           (κ. 1) 
(i) ………………………………………….………………………………………………………… 

(ii) …………………………………………………………………………………………………… 

(Η εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 

Γ 

Α 

Β 

2 

4 

3 

1 
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(γ) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο:          (κ. 2) 
 

 Απνξξόθεζε: ……………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

Αθνκνίσζε: ………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 

(δ) Να γξάςεηε δύν θαιέο ζπλήζεηεο κε ηηο νπνίεο κπνξεί θάπνηνο λα δηαηεξήζεη ηα  
δόληηα ηνπ πγηή.             (κ. 1) 
 

  (i) ……………………………………………………………………….…………………. 

(ii) …………………………………………………………………………………………. 

 

3. (α) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. 

 

 
 

Με ηε βνήζεηα ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο λα δείμεηε ηε ζσζηή πνξεία ηνπ αέξα από ηνπο 
ξώζσλεο κέρξη ηηο θπςειίδεο ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά:        (κ. 3) 

 
Ρώζσλεο                     ………………………                   ………………………                 

……………………                   ……………………………                       …………………… 

                     ……………………………                      θπςειίδεο 

 

(β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ ηξηρηδίσλ θαη ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο 
ξηληθέο θνηιόηεηεο;              (κ. 2) 
 

Σξηρίδηα ζηηο ξηληθέο θνηιόηεηεο: ……………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………………….. 

Αηκνθόξα αγγεία ζηηο ξηληθέο θνηιόηεηεο: …………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………………….. 

 

(γ) Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο κε ηα νπνία κεηαθέξνληαη ην νμπγόλν θαη  
ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.            (κ. 1) 

   

Ομπγόλν: ………………….. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα: ……………………. 

Κσυελίδες 

Ρώθφνες 
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4. (α) Να γξάςεηε δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηνλ άλζξσπν.

            (κ.1,4) 
(i) ………………..……………………………………………..……………………………..…… 

…………………………………………………………………………..…………………...…….. 

(ii) ...…………………………………………………………………..…………………………… 

………………………………………………………………………..……………………...…….. 

 

(β)(i) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο δηάξζξσζεο πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα κε 
ηνπο αξηζκνύο 1-3.           (κ. 1,5) 

 

 

 

 

 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

  

(ii) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ πνπ θαίλεηαη ζην πην πάλσ ζρήκα;  
             (κ. 0,5) 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

(γ) Ο πην θάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζηε ρεκηθή ζύζηαζε ησλ νζηώλ.  
      Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά.          (κ. 1) 

 

 Υεκηθό ζπζηαηηθό 
νζηώλ 

Ιδηόηεηα πνπ πξνζδίδεη 
ζηα νζηά 

1. 
 

---------------------------- θιεξόηεηα θαη αθακςία 

2. 
 

Οζηέηλε νπζία --------------------------- 

 

 (δ) Η νζηενπόξσζε είλαη κηα πάζεζε ησλ νζηώλ. 
 

  (i) Σε πνηεο ειηθίεο εκθαλίδεηαη πην ζπρλά ε νζηενπόξσζε;     (κ.0,5) 

……………………………………………………………………………….……………… 

(ii) Τη κπνξεί λα πάζνπλ πην ζπρλά ηα άηνκα πνπ έρνπλ νζηενπόξσζε;     (κ.0,5) 

……………………………………………………………………………………….……… 

(iii) Να αλαθέξεηε κία θαιή ζπλήζεηα πνπ κπνξείηε λα πηνζεηήζεηε ζηελ 

θαζεκεξηλή ζαο δσή γηα λα πξνιάβεηε ηελ νζηενπόξσζε.            (κ. 0,6) 

……………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………….……… 

1 

2 

3 

Αρθρικός 

τόνδρος 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: (12 κνλάδεο) 

Να απαληήζεηε κόλν ζηε 1 από ηηο 2 εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη 
κε 12 κνλάδεο. 
 

1. (α) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο κε έλα έκβξπν 

κεξηθώλ εβδνκάδσλ. 
 

 

 

 

 

 

(i) Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 

1-6.                                                     (κ. 3) 

 

1. ……………………………………….…… 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. ………………………………………...….. 

5. …………………………………………….. 

6. …………………………………………….. 

 

 
(ii) Σε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο γίλεηαη ε 

γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ;       (κ. 0,5) 

……………………………………………………………………………………………... 

 
(iii) Σε πνην όξγαλν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο αλαπηύζζεηαη ην 
έκβξπν;          (κ. 0,5) 
……………………………………………………………………………………………... 

 

(iv) Πσο εμαζθαιίδεη ην έκβξπν ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο θαη ην νμπγόλν πνπ 
ρξεηάδεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ;           (κ. 1) 
……………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………….…… 

 
(β) (i) Να νλνκάζεηε ηελ νξκόλε πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηα δεπηεξεύνληα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηα αγόξηα.       (κ. 0,5) 
 

……………………………………………………………………………………………… 

 
(ii) Να αλαθέξεηε δύν αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ αγνξηώλ θαηά 
ηελ εθεβεία.             (κ. 1) 

 
1. …………………………………….. 2. ……………………………………… 

(Η εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 

Τράτηλος 

Έμβρσο 

6 5 4 3 

2 

1 
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(γ) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλαλ θαηακήλην θύθιν ηεο γπλαίθαο δηάξθεηαο 28  
εκεξώλ. Αθνύ ην κειεηήζεηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 
 

(i) Τη απνβάιινληαη κε ηελ έκκελε ξύζε θαη πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ 
πεξηιακβάλεη;          (κ. 1,5) 
……………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………….…… 

 

(ii) Πνην ζθνπό εμππεξεηεί ε πάρπλζε ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κήηξαο;    (κ. 1) 

……………………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………………….…… 

 
 
(δ) Η έκκελε ξύζε κίαο γπλαίθαο, ηεο νπνίαο ν θαηακήληνο θύθινο είλαη 28 εκέξεο, 
εκθαλίζηεθε ζηηο 15 Μαΐνπ. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
                  (κ.0,5+1+0,5=2) 
 

 

 

(i) Πνηα κέξα (κέξα, κήλαο) αλακέλεηαη λα ζπκβεί ε 
σνξξεμία; 
 
…………………………………………………………… 
 

(ii) Να ππνινγίζεηε πνηεο κέξεο (κέξεο, κήλαο) 
κπνξεί λα κείλεη έγθπνο, αλ πξνεγεζεί ζεμνπαιηθή 
επαθή. 
 
…………………………………………………………… 
 

 
(iii) Αλ δελ κείλεη έγθπνο, πόηε πξνβιέπεηε λα έρεη 
ηελ επόκελή ηεο «πεξίνδν»; (κέξα, κήλαο) 
 
…………………………………………………………… 

  

(ε) Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο αληηζύιιεςεο.          (κ. 1) 
 

(i) …………………………………….. (ii) ……………………………………… 
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2. (α) ηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλνληαη ηα γνλίδηα ελόο αηόκνπ γηα ηέζζεξα 

ραξαθηεξηζηηθά. Αθνύ ηα κειεηήζεηε λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
 

(i) Γηα πνηα ραξαθηεξηζηηθά ην άηνκν είλαη νκόδπγν θαη γηα πνηα εηεξόδπγν; Να 
ζπκπιεξώζεηε ηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πην θάησ πίλαθα, γξάθνληαο ηηο ιέμεηο «νκόδπγν» ή 
«εηεξόδπγν» εθεί πνπ ηαηξηάδεη.            (κ. 2) 

 

 

Γνλίδηα 

Οκόδπγν / 

Εηεξόδπγν άηνκν 

Ίζηα κύηε (επηθξαηέο) Αλαζεθσκέλε κύηε (ππνιεηπόκελν)  

Μαύξα καιιηά (επηθξαηέο) Ξαλζά καιιηά (ππνιεηπόκελν)  

Φαθίδεο (ππνιεηπόκελν) Φαθίδεο (ππνιεηπόκελν)  

Γιώζζα πνπ αλαδηπιώλεηαη 

(επηθξαηέο) 

Γιώζζα πνπ δελ αλαδηπιώλεηαη 

(ππνιεηπόκελν) 

 

 

(ii) Να γξάςεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά (κύηε, καιιηά, θαθίδεο, γιώζζα) ηνπ πην πάλσ 

αηόκνπ κε βάζε ηα γνλίδηα πνπ θαίλνληαη ζηνλ πην πάλσ πίλαθα.      (κ. 2) 

………………………………..…………………………………………………………...…… 

………………………………..…………………………………………………………...…… 

………………………………..…………………………………………………………...…… 

 

(β) ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ν θαξπόηππνο ελόο αλζξώπνπ. Αθνύ ηνλ κειεηήζεηε 
λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 
(i) Πξόθεηηαη γηα άλδξα ή γπλαίθα;  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                        (κ. 0,4+0,8=1,2) 

 
………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

 

(ii) Πξόθεηηαη γηα έλα θπζηνινγηθό άηνκν ή γηα έλα άηνκν κε ρξσκνζσκηθή αλσκαιία; 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.              (κ.0,5+0,8=1,3) 

.…………………………………………………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………………….. 

 

(γ) Πόζα ρξσκνζώκαηα έρεη ζηνλ άλζξσπν:       (κ. 1,5) 
 

Έλα κπτθό θύηηαξν;…..… Τν ζπεξκαηνδσάξην;..….… Σν δπγσηό;………. 

(Η εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 
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(δ) Γίδνληαη ηα γνλίδηα 

 

Λ= ειεύζεξνη ινβνί απηηώλ  ι= πξνζθνιιεκέλνη ινβνί απηηώλ 

 

(i) Κάλνληαο ηελ πην θάησ δηαζηαύξσζε, λα βξείηε ηνπο γνλόηππνπο θαη ηνπο 

θαηλόηππνπο ησλ απνγόλσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό.  

 

Γηαζηαύξσζε 

 

     Λι   Υ  ιι 

 

Γακέηεο:   ……………….….  ….……..…………     (κ.1,5) 

 

 

Γνλόηππνη απνγόλσλ: ……………….………………………………………………. (κ. 1) 

 

Φαηλόηππνη απνγόλσλ : …………………………………………………………….….. (κ. 1) 

 

(ii) Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα % λα γελλεζεί παηδί, κε πξνζθνιιεκέλνπο ινβνύο απηηώλ, 

από ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε;        (κ. 0,5) 

…..……...………………………………………………………………………………………..… 

 

 

 

 

 

 

Οη Δηζεγήηξηεο            Η Γηεπζύληξηα 

 

 

 

Μ. Αξγπξίδνπ       ηαπξνύια Μηραήι 

Γ. Κάξηζαθα 

 

 

 

 



1 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΝΘΟΤΠΟΛΕΩ                        ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 

                                                                                                            

 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

ΜΑΘΗΜΑ          :     ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                           

ΣΑΞΗ            : Γ΄ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ :     10/6/2013                                             

ΥΡΟΝΟ         : 2 ώξεο (Βηνινγία+Υεκεία) 

 

                                                                                                                                                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ :...............……....…………………………………………………………… 

ΣΜΗΜΑ: …………….ΑΡΙΘΜΟ. ……….. 

ΗΜΕΙΩΗ : Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από δέκα (10) ζελίδερ.                              

Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού ή ηαινίαρ.                                  

                                                              

ΜΕΡΟ Α΄ : Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε όλερ ηηο εξσηήζεηο. 

Κάθε επώηηζη βαθμολογείηαι με  2,5 μονάδερ. 

 

ΔΡΩΣΗΜΑ 1 

α) Να γξάςεηε ζε πνηα όξγαλα αληηζηνηρνύλ νη αξηζκνί 1-4 ζην πην θάησ ζρήκα.         (2κνλ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      β) Πνηα απινύζηεξα ηειηθά πξντόληα πξνθύπηνπλ από ηελ πέςε ησλ πξσηετλώλ;                 (0,5κνλ) 

      ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ΒΑΘΜΟ……………………. 

 

Οινγξάθσο ...………………… 

 

Τπνγξαθή ……………………. 

 

1.……………………………. 

2….…………………………. 

3….…………………………. 

4…..…………………………. 

1 

2 

3 

4 



2 

 

ΔΡΩΣΗΜΑ 2 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηε δηαηήξεζε θαη ζπλέρεηα ηεο 

δσήο.                          (2,5κνλ) 

 Η Αδελίλε είλαη ................................................................... βάζε ηεο Θπκίλεο. 

 Οη νξγαληζκνί ησλ νπνίσλ ηα θύηηαξα πεξηέρνπλ νκόινγα ρξσκνζώκαηα ιέγνληαη 

........................................................................ 

 Σα ρξσκνζώκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ην θύιν ιέγνληαη ................................................. 

 Σα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο νκνιόγσλ ρξσκνζσκάησλ ιέγνληαη 

................................................................... 

 Όηαλ ηα πην πάλσ γνλίδηα είλαη ίδηα, ην άηνκν πνπ ηα θέξεη νλνκάδεηαη 

…………………………………………γηα ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθό.  

ΔΡΩΣΗΜΑ 3 

Ο πην θάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζην επθαξπσηηθό θύηηαξν. πκπιεξώζηε ηνλ πίλαθα κε ηηο 

θαηάιιειεο δνκέο-νξγαλίδηα:                       (2,5κνλ) 

 Γνκή/Οξγαλίδην 

Δίλαη ν ρώξνο πνπ πεξηέρεη όια ηα νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ  

 

Πεξηέρεη ην ζύλνιν ζρεδόλ ηνπ DNA  

 

Πεξηέρνπλ δξαζηηθά έλδπκα γηα ηελ θαηαζηξνθή 

κηθξννξγαληζκώλ 

 

Δθεί γίλεηαη ε ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ  

 

Διέγρεη ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν νπζηώλ από ην θύηηαξν  

 

 

ΔΡΩΣΗΜΑ 4 

Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά πνπ ιείπνπλ ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.       (2,5κνλ) 

Οη όξρεηο παξάγνπλ ………………………………….. θαη ηε γελλεηηθή νξκόλε πνπ νλνκάδεηαη 

…………………………………… Οη όξρεηο βξίζθνληαη έμσ από ηελ θνηιηαθή πεξηνρή θαη 

πεξηβάιινληαη από έλα ζάθν ην …………………………… Όηαλ ην άθξν ηνπ δέξκαηνο πνπ 

θαιύπηεη εμσηεξηθά ην πένο έρεη πνιύ κηθξό άλνηγκα ηόηε ην αγόξη πάζρεη από 

……………………………. θαη ζεξαπεύεηαη ρεηξνπξγηθά κε ……………………………………….. 

 

 



3 

 

ΜΕΡΟ Β΄ : Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Από ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο λα απαληήζεηε 

κόλν ζηηο ηπειρ (3). Κάθε επώηηζη βαθμολογείηαι με έξι (6)μονάδερ.                                                                                                                                                                                  

 

ΔΡΩΣΗΜΑ 1 

α) Ση είλαη ηα εκβόιηα θαη πνηα ε ζεκαζία ηνπο;            (1κνλ)                                              

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

β) Να γξάςεηε δπν δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο αξηεξίεο θαη ζηηο θιέβεο.                    (1κνλ)                                             

    

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) i) Να γξάςεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 – 4 ζην πην θάησ ζρήκα.            

   

                  (2κνλ)                                              

 

       1_______________________ 

       2 _______________________ 

       3 _______________________ 

       4 _______________________ 

 

ii) Ο ξόινο ηνπ κέξνπο κε ηνλ αξηζκό 3 ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο είλαη:          (1κνλ)                              

 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

δ) Με πνηνπο δύν ηξόπνπο κπνξεί θάπνηνο λα απνθηήζεη ηερλεηή αλνζία;          (1κνλ)                                             

i……………………………………………………………………………………………………….. 

ii……………………………………………………………………………………………………….. 

  

 

ΔΡΩΣΗΜΑ 2 

 

α) Να γξάςεηε δπν δηαθνξέο κεηαμύ θπηηθνύ θαη δσηθνύ θπηηάξνπ:                    (1κνλ)                                              

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………................................................

................................................................................................................................................................ 

1 
 

2 

 
3 

 

4 
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β) i) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ κηηνρνλδξίσλ;             (1κνλ)                                            

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

ii) ε πνηα θύηηαξα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο ζπλαληνύκε πεξηζζόηεξα κηηνρόλδξηα, ζηα κπτθά ή 

ζηα επηδεξκηθά θαη γηαηί;               (1κνλ)                                             

.………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο;            (1κνλ)                                              

..………………………………………………………………………………………………………

……..…….............................................................................................................................................. 

δ)Πνηα δηαθνξά ππάξρεη αλάκεζα ζην ιείν θαη αδξό ελδνπιαζκαηηθό δίθηπν;     (0,5κνλ) 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 

ε) ην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη έλα θύηηαξν.  

Να νλνκάζεηε ην είδνο ηνπ θπηηάξνπ, 

(επθαξπσηηθό ή πξνθαξπσηηθό) θαη λα 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε δύν 

ιόγνπο.              (1,5κνλ) 

 

Δίδνο θπηηάξνπ:……………………………..................... 

Λόγνο α: ……………………………………………………………………………………………… 

Λόγνο β: ………………………………………………………………………………………………. 

 

ΔΡΩΣΗΜΑ 3     

Πην θάησ θαίλνληαη ηξία δεύγε ρξσκνζσκάησλ. Η ιεπθή πεξηνρή πάλσ ζηα ρξσκνζώκαηα δείρλεη 

γνλίδηα.  

 α) Πνην από ηα πην θάησ δεύγε ρξσκνζσκάησλ δείρλεη αιιειόκνξθα γνλίδηα;  

 Σν α, ην β ή ην γ δεύγνο; Γηθαηνινγήζηε ηελ επηινγή ζαο.       (1κνλ) 

 

 

 

 (α) (β) (γ) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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β) Σν γνλίδην Κ πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηα θαζηαλά κάηηα είλαη επηθξαηέο ηνπ γνληδίνπ κ πνπ είλαη 

ππεύζπλν γηα ηα γαιάδηα κάηηα. 

Ο θύξηνο άββαο θαη ε θπξία νθία έρνπλ έλα παηδί, ην Θαλάζε. Ο Θαλάζεο έρεη γαιάδηα κάηηα, 

ζε αληίζεζε κε ηνπο γνλείο ηνπ πνπ έρνπλ θαη νη δύν θαζηαλά κάηηα.  

i) Να εμεγήζεηε κε δηαζηαύξσζε κε πνην ηξόπν δύν άλζξσπνη κε θαζηαλά κάηηα κπνξνύλ λα 

θάλνπλ παηδί κε γαιάδηα κάηηα.                                                                                                (1,5κνλ) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

ii) Πνηνο είλαη ν γνλόηππνο ηνπ παηδηνύ κε γαιάδηα κάηηα; ...………………………………………... 

       (0,5κνλ) 

iii) Πόζεο πηζαλόηεηεο έρνπλ ν θ. άββαο θαη ε θ. νθία λα απνθηήζνπλ θαη άιιν παηδί κε γαιάδηα 

κάηηα ζηελ επόκελε εγθπκνζύλε; Δμεγήζηε                (0,5κνλ)     

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

γ) Ο θαξπόηππνο πνπ θαίλεηαη πην θάησ αλήθεη ζε άληξα ή γπλαίθα; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή  

ζαο.                           (1κνλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 δ) πκπιεξώζηε κε ηνπο θαηάιιεινπο όξνπο ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                (1,5κνλ) 

 

i) Σν γελεηηθό πιηθό πνπ εληνπίδεηαη ζηνλ ππξήλα ησλ ……………………………. θπηηάξσλ 

νξγαλώλεηαη ζε δνκέο πνπ νλνκάδνληαη………………………………………….. 

ii) Η απινύζηεξε επαλαιακβαλόκελε κνλάδα πνπ δνκεί ην DNA νλνκάδεηαη ……………………...

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 
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ΔΡΩΣΗΜΑ 4 

 

 α) Να νλνκάζεηε ηηο πην θάησ παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.              (1,5κνλ) 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

          ....................................                 .........................................             ..................................... 

 

β) Να γξάςεηε ηη παξηζηάλνπλ νη αξηζκνί ζην πην θάησ ζρήκα                          (1κνλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ) Πνηνο ν ξόινο ησλ κεξώλ 1 θαη 2 ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο;                                                (1κνλ)

   

Μέξνο 1:………........................................................................................................................................... 

Μέξνο 2: ...................................................................................................................................................... 

 

δ) Πνην είδνο άξζξσζεο δελ επηηξέπεη θακηά θίλεζε κεηαμύ ησλ νζηώλ; Γώζηε έλα παξάδεηγκα απηνύ 

ηνπ είδνπο ηεο άξζξσζεο.                   (1κνλ) 

 

Δίδνο άξζξσζεο:………………………………………………………………………………………… 

Παξάδεηγκα:……………………………………………………………………………………………... 

 

1……………………………………… 

 

2……………………………………… 

 

3……………………………………… 

 

4……………………………………… 

1 

3 
2 

4 
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ε) Πνην είδνο άξζξσζεο ζπλαληνύκε ζηνπο ζπνλδύινπο;                       (0,5κνλ) 

……………………………………………………………………………………………………………..  

ζη) Να γξάςεηε δύν ρξεζηκόηεηεο ηνπ ζθειεηνύ.                (1κνλ) 

i)…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

ii)…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                     

ΜΕΡΟ Γ΄ : Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο. Από ηηο δύν εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν μία (1). 

Κάθε επώηηζη βαθμολογείηαι με 12 μονάδερ. 

 

ΔΡΩΣΗΜΑ 1 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα πνπ απεηθνλίδεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο 

γπλαίθαο :                                  (3κνλ)

   

 

1……………………………… 

2……………………………… 

3……………………………… 

4……………………………… 

5……………………………… 

6…………………………........ 

 

 

β)Να εμεγήζεηε ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ κε ηνπο αξηζκνύο 1 θαη 2.                      (2κνλ) 

1................................................................................................................................................................ 

2................................................................................................................................................................ 

  

γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ εθθξηκάησλ ζην ζπέξκα;                             (1κνλ) 

  …………………..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

2 

4 

3 

1 
5 

6 

1 

2 
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δ) Ση είλαη ε γνληκνπνίεζε θαη πώο νλνκάδεηαη ην θύηηαξν πνπ πξνθύπηεη από απηή;                   (1κνλ) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………..……………………………………………………………………….. . 

ε) Μηα γπλαίθα είρε πεξίνδν ζηηο 10 ηνπ Μάξηε θαη θαηακήλην θύθιν 28 εκέξεο. Με βάζε ην 

εκεξνιόγην πνπ θαίλεηαη δίπια λα ππνινγίζεηε ηηο εκεξνκελίεο:                                  (1,5κνλ) 

 

i) ηεο επόκελεο ηεο σνξξεμίαο  

……….….………………………………………….  

ii) ηεο θξίζηκεο πεξηόδνπ   

………………….………………………………….. 

iii) ηεο επόκελεο έκκελεο ξύζεο 

……………………………………………………… 

 

ζη) Πνηεο είλαη νη γπλαηθείεο γελλεηηθέο νξκόλεο                              

θαη από πνην όξγαλν παξάγνληαη;                        (1,5κνλ) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

δ) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο ησλ κνλνδπγσηηθώλ δηδύκσλ.              (1κνλ) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

ε) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο αληηζύιιεςεο.                   (1κνλ) 

i…………………………………………………………………………………………………………… 

ii………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Μ
ά
ρ
τη
ς 

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

      1 2 

Α
π
ρ
ίλη

ς 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
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ΔΡΩΣΗΜΑ 2 

α)Να γξάςεηε ζε ηη αληηζηνηρνύλ νη αξηζκνί 1-5 ζην πην θάησ ζρήκα.           (2,5κνλ) 

 

 

 

β) Πην θάησ δίλεηαη ε πνξεία πνπ αθνινπζεί ο εκπνεόμενορ αέπαρ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά : 

           (2κνλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 γ) Να δώζεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνο πξέπεη λα αλαπλέεη από ηε κύηε θαη όρη από ην 

ζηόκα.                                  (1κνλ) 

i)................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

ii).................................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 

 

δ) Να νλνκάζεηε έλα ζεκαληηθό παξάγνληα πνπ δηεπθνιύλεη ηελ αληαιιαγή ησλ αεξίσλ αλάκεζα ζηηο 

θπςειίδεο θαη ηα ηξηρνεηδή αηκνθόξα αγγεία.                          (0,5κνλ) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………... 

3. ……………………………………… 

4. ……………………………………… 

5. …………………………………….... 

 

 ιάξπγγαο 

  

ξηληθή θνηιόηεηα 

βξόγρνη 

 

ξώζσλεο 
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ε) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε εθείλνπο ηεο ζηήιεο Β                      (2,5κνλ) 

 

ηήιε Α ηήιε Β ηήιε Α                  ηήιε Β 

1. Πάγθξεαο Α. Υνιή            1 

2. πθώηη Β. Αθνκνίσζε πξντόλησλ πέςεο            2 

3. ηόκα Γ. Άρξεζηα πξντόληα πέςεο            3 

4. Λεπηό έληεξν Γ. ηεινγόλνη αδέλεο           4 

5. Παρύ έληεξν Δ. Απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ           5 

 η. Παγθξεαηηθό πγξό   

   

ζη) Να αλαθέξεηε δύν(2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη ε δηαηξνθή καο λα είλαη πινύζηα ζε θπηηθέο 

 ίλεο.                         (1κνλ) 

i)…………………………………………………………………………….……………………………..

ii)………………………………………………………………………………………………………… 

 

ε) Ση είλαη ε κηθξνβηαθή πιάθα θαη πώο κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηα δόληηα;            (2κνλ) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ζ) Πώο νλνκάδεηαη ην έλδπκν πνπ ππάξρεη ζην ζάιην θαη δηαζπά ην άκπιν;          (0,5κνλ) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Η Γηεπζύληξηα 

Δηζεγήηξηεο 

 

Διέλε Μαπξηθίνπ Β.Γ. 

Υξηζηηάλα Γξεγνξηάδνπ                    ηέιια Σακάκε  
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ΓΤΜΝΑΙΟ  ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ ΣΡΟΒΟΛΟΤ                         ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
 
ΜΑΘΗΜΑ : ΒΗΟΛΟΓΗΑ(40 Μνλάδεο)                ΥΡΟΝΟ ΔΞΔΣΑΗ : 1 ΩΡΑ ΚΑΙ 20 ΛΔΠΣΑ 
 
                                      ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΔΞΔΣΑΗ(ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΥΗΜΔΙΑ): 2 ΩΡΔ 

 
ΣΑΞΗ : Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ                    ΒΑΘΜΟ : ____ ............................................................... 
                                                                              40                (αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο) 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ :  10 / 06 / 2013         ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ :  ............................... 
__________________________________________________________________________ 
 

Δπώλπκν θαη όλνκα καζεηή/ηξηαο : ........................................................................................... 

Σκήκα : .............                                                          Αξ. : ........... 

__________________________________________________________________________ 
 

ΠΡΟΟΥΗ:  
Να πποζέξεηε ηην εμθάνιζη ηος γπαπηού ζαρ και να έσεηε ςπότη ζαρ όηι απαγοπεύεηαι η σπήζη 
διοπθυηικού (Tipp-ex). Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 10 ζελίδερ και είναι συπιζμένο ζε ηπία 
μέπη Α,Β και Γ, ζηα οποία αναλογούν 40 μονάδερ.  ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ. 

 
ΜΔΡΟ Α : (ΜΟΝΑΓΔ 10) 
Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξωηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 
δπόκηζη (2.5) κνλάδεο. 
 

ΔΡΩΣΖΖ 1 
πκπιεξώζηε ζην ηέινο θάζε πξόηαζεο ζσζηό, εάλ ζπκθσλείηε, ή ιάζνο, εάλ δηαθσλείηε:          (Μνλ.2,5) 

α) O αξηζηεξόο θαη ν δεμηόο πλεύκνλαο έρνπλ ην ίδην κέγεζνο. ………………  

β) Ο ιάξπγγαο είλαη ην όξγαλν όπνπ βξίζθνληαη νη θσλεηηθέο καο ρνξδέο.  ………………  

γ) Σν αέξην νμπγόλν είλαη απαξαίηεην γηα ηηο θαύζεηο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. …………  

δ) Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζνιώλεη ην αζβεζηόλεξν.  ………………  

ε) Η επηγισηηίδα αλνίγεη ηελ είζνδν ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε.   ……………… 

 
ΔΡΩΣΖΖ 2 
Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:      (Μνλ.2,5) 

α) Σα ζειπθά γελλεηηθά θύηηαξα (γακέηεο) ιέγνληαη  ………………………. 

β) Οη αξζεληθνί γελλεηηθνί αδέλεο (όξγαλα) ζηνπο άληξεο νλνκάδνληαη  ……………… 

γ) Η δηαδηθαζία έλσζεο ηνπ ππξήλα ηνπ σαξίνπ κε ηνλ ππξήλα ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ 

ιέγεηαη ………………….. 

δ) Η πάζεζε όπνπ, κεηά ηε γέλλεζε ηνπ αγνξηνύ, ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο παξακέλνπλ 

θξπκκέλνη ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή ιέγεηαη ……………….. 

ε) Η έμνδνο ζπέξκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ ζηα αγόξηα ιέγεηαη   …………….. .   
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ΔΡΩΣΖΖ 3 
α) Να νλνκάζεηε ηα είδε ησλ κόληκσλ δνληηώλ ηεο αλζξώπηλεο ζηαγόλαο κε αξηζκνύο 1- 4.                      
                                                                                                                                        (Μνλ.1) 

1) ………………………….. 
 

2) ………………………….. 
 

3) ………………………….. 
 

4) ………………………….. 
 
β) Ση είλαη ε νπιίηηδα;                                                                                                   (Μνλ.0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

γ) Ο ηνκαηάθεο είλαη καζεηήο ηεο Γ́  ηάμεο ηνπ γπκλαζίνπ. Κάζε πξσί μππλά θαη θεύγεη πνιύ βηαζηηθόο γηα ην 

ζρνιείν ρσξίο λα πάξεη πξόγεπκα. πλήζσο ηνπ αξέζεη λα αγνξάδεη ζνθνιάηεο θαη άιια γιπθά από ην πεξίπηεξν 

ηεο γεηηνληάο ηνπ θαη λα ηα ηξώεη ζην ζρνιείν. Σν κεζεκέξη ηξώεη θαιά ζην ζπίηη. Σν απόγεπκα ζπλεζίδεη λα πίλεη 

ρπκό πνξηνθάιη ή λα ηξώεη έλα θξνύην. Αξγά ην βξάδπ, αθνύ δηαβάζεη, παίξλεη ην δείπλν ηνπ κε όιε ηελ νηθνγέλεηα 

θαη πάεη θαηεπζείαλ γηα ύπλν. Τπνζηεξίδεη όηη έρεη γεξά δόληηα, γή απηό θαη δελ έρεη πάεη πνηέ ζηνλ νδνληίαηξν.  

Με βάζε ην πην πάλσ θείκελν λα απαληήζεηε ζηα δύν εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ: 

(i) Να εληνπίζεηε δύν θαθέο ελέξγεηεο ηνπ ηνκαηάθε πνπ πξνθαινύλ βιάβεο ζηα δόληηα. (Μνλ.0,5) 

(1)……………………………………………………………………………………………………… 

(2)……………………………………………………………………………………………………… 

(ii) Πνηεο δύν ζπκβνπιέο ζα δίλαηε ζηνλ ηνκαηάθε, ώζηε λα θξνληίδεη ηελ πγεία ησλ δνληηώλ ηνπ;   (Μνλ.0,5) 

(1)……………………………………………………………………………………………………… 

(2)……………………………………………………………………………………………………… 

 

ΔΡΩΣΖΖ 4 
α) Να γξάςεηε ζε πνην κέξνο ηνπ επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ γίλεηαη:           (Μνλ.0,5) 

    (1) ε κεηαγξαθή:…………………………… (2) ε κεηάθξαζε:…………………………… 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά θνπηάθηα κε ηα νλόκαηα ησλ ηξηώλ δηαδηθαζηώλ  (Μνλ.0,75) 

γ) Πνηα είλαη ηα δύν θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ζηε γπλαίθα θαη πνηα ζηνλ άληξα;                     (Μνλ.0,5)    

ζηε γπλαίθα: ………..    ζηνλ άληξα: ……….        

δ) Να βάιεηε  ζε όζνπο από ηνπο πην θάησ γνλόηππνπο αλήθνπλ ζε νκόδπγα άηνκα.(Μνλ.0,75) 

Γνλόηππνη Αα ββ ΓΓ Γδ ΔΔ 
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ΜΔΡΟ Β : (ΜΟΝΑΓΔ 18) 
Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΣΗ ΣΡΔΗ από ηηο ηέζζεξηο εξωηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 
 
ΔΡΩΣΖΖ 1 
α) ηελ πην θάησ εηθόλα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο λα νλνκάζεηε ηα κέξε κε αξηζκνύο 1 έσο 6. (Μνλ.1,5) 

 

1) ………………………….. 
 

2) ………………………….. 
 

3) ………………………….. 
 

4) ………………………….. 
 

5) ………………………….. 
 

6) ………………………….. 
 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά θαηάιιεια (αξηζκνύο 1-6), ώζηε λα θαίλεηαη ε πνξεία ηνπ 

αέξα, όηαλ εηζέξρεηαη ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ.          (Μνλ.1,5) 

  ξώζσλεο                   (1) ………………………………                 (2)………………….             
 

(3)…………………                    (4)…………………                      (5)………………… 
                              
(6)……………………                 πλεπκνληθέο θπςειίδεο 

γ) ε ηη εμππεξεηνύλ νη ηξίρεο ζηνπο ξώζσλεο θαη νη βιεθαξίδεο ζηηο ξηληθέο θνηιόηεηεο;   (Μνλ.0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

δ) Σα θύηηαξα ηνπ βιελλνγόλνπ ηεο κύηεο παξάγνπλ κηα θνιιώδε πγξή νπζία πνπ ιέγεηαη 

βιέλλα. ε ηη ρξεζηκεύεη;                  (Μνλ.1) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ε) ηε κύηε ππάξρνπλ πνιιά επηθαλεηαθά αηκνθόξα αγγεία, γη΄απηό κεξηθέο θνξέο ζπάδνπλ 

θαη αηκνξξαγεί ε κύηε. ε ηη ρξεζηκεύνπλ;      (Μνλ.0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ζη) Πνηα από ηηο δύν εηθόλεο (Α ή Β) δείρλεη ηα 

θύηηαξα από βξόγρνπο θαπληζηή;  

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

αλαθέξνληαο δύν ιόγνπο.  (Μνλ.1) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ΔΡΩΣΖΖ 2 

α) Να ζπγθξίλεηε ην σάξην κε ην ζπεξκαηνδσάξην ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα: (Μνλ.2) 
 

ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΜΑΣΟΕΩΑΡΗΟ ΩΑΡΗΟ 

Μέγεζνο 
 

  

Αξηζκόο ηνπο 
 

  

Κίλεζε 
 

  

Υξόλνο δωήο 
 

  

 
β) Πόζα ζπεξκαηνδσάξηα γνληκνπνηνύλ έλα σάξην;   ……………………..   (Μνλ.0,25) 
 
γ) Γηα πνην ιόγν ν άληξαο απειεπζεξώλεη έλα κεγάιν αξηζκό ζπεξκαηνδσαξίσλ ζε θάζε 
εθζπεξκάησζε;           (Μνλ.0,5) 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

δ) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 έσο 5 ζην ζρήκα. (Μνλ.1,25) 

 
 
 

1. ……………………………  

2. …………………………… 

3. …………………………… 

4. …………………………… 

5. …………………………… 

 

 

ε) ε ηη ρξεζηκεύνπλ ηα κέξε κε αξηζκνύο 1 θαη 5 ζην πην πάλσ ζρήκα;     (Μνλ.0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ζη) Πνηα δύν όξγαλα είλαη ππεύζπλα γηα ηε κεηαθνξά ζξεπηηθώλ νπζηώλ θαη νμπγόλνπ ζην 

έκβξπν θαηά ηελ εγθπκνζύλε;         (Μνλ.1) 

η)  ……………………………………………….  

ηη) ………………………………………………. 

 

δ) Πόζν ρξόλν δηαξθεί κηα θπζηνινγηθή εγθπκνζύλε;        (Μνλ.0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ΔΡΩΣΖΖ 3 
α) Ση νλνκάδνπκε πέςε ηεο ηξνθήο;       (Μνλ.0,5) 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

β) Να γξάςεηε ηα ηειηθά πξντόληα ηεο πέςεο ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ πνπ αθνινπζνύλ:      (Μνλ.1) 

Τδαηάλζξαθεο                                                …………………………………. 
 
Πξσηεΐλεο                                                 …………………………………… 
 
Ληπαξέο νπζίεο                                    …………………………  θαη  ………………………….. 

 

γ) ε πνην όξγαλν παξάγεηαη ε ρνιή θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο;                (Μνλ.0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

δ) Πνηα δηαδηθαζία ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ νξγαληζκνύ ιέγεηαη:                  (Μνλ.1)        

(1) Απνξξόθεζε: ……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(2) Αθόδεπζε: ………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………  

ε) Πνηα ε ζεκαζία ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ βξίζθνληαη ζην παρύ έληεξν;   (Μνλ.0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ζη) Να νλνκάζεηε ζην ζρήκα ηα δηάθνξα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.           (Μνλ.2,5) 
  

(1) ……………………………….. 
 

(2) ……………………………….. 
 

(3) ……………………………….. 
 

(4) ……………………………….. 
 

(5) ……………………………….. 
 

(6) ……………………………….. 
 

(7) ……………………………….. 
 

(8) ……………………………….. 
 

(9) ……………………………….. 
 

(10)   ……………………………….. 
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ΔΡΩΣΖΖ 4 
α) Να αλαγλσξίζεηε ζε πνηα δνκή (κέξνο) ηνπ θπηηάξνπ αλαθέξεηαη ην θάζε θείκελν θαη λα 

ζπκπιεξώζεηε δίπια ηελ νλνκαζία ηεο:             (Μνλ.3) 

(1) Απνηειείηαη από πξσηεΐλεο θαη RNA. Βξίζθεηαη είηε ζην αδξό ελδνπιαζκαηηθό δίθηπν είηε 

ειεύζεξν ζην θπηηαξόπιαζκα. Δδώ γίλεηαη ε ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ.   ……………………. 

(2) Απνηειείηαη από έλα ζύλνιν πεπιαηπζκέλσλ ζάθσλ, όπνπ εθεί γίλεηαη ε ηξνπνπνίεζε 

ησλ πξσηετλώλ, ώζηε λα πάξνπλ ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή. ……………………. 

(3) Πεξηέρεη δξαζηηθά έλδπκα γηα ηε δηάζπαζε νπζηώλ θαη κηθξνβίσλ πνπ κνιύλνπλ ηνλ 

νξγαληζκό.          ……………………. 

(4) Πεξηβάιιεηαη από δύν κεκβξάλεο θαη ππάξρεη ζηα θπηηθά θύηηαξα πνπ θσηνζπλζέηνπλ. 

Η νπζία πνπ πεξηέρεη δίλεη ην πξάζηλν ρξώκα ζηα θπηά. ……………………. 

(5) Πεξηβάιιεη ηελ πιαζκαηηθή κεκβξάλε ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ, δίλεη ζηαζεξό ζρήκα ζην 

θπηηθό θύηηαξν θαη έρεη θπξίσο ζηεξηθηηθό ξόιν. ……………………. 

(6) Δίλαη ην «εξγνζηάζην» παξαγσγήο ελέξγεηαο ηνπ θπηηάξνπ. Πεξηβάιιεηαη από δύν 

κεκβξάλεο, όπνπ ε εζσηεξηθή ζρεκαηίδεη αλαδηπιώζεηο. ……………………. 

 

β) αο δίλεηαη ην ζρήκα ελόο επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ. Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε αξηζκνύο 1- 6.        (Μνλ.1,5)     

         

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

5. ……………………………………. 

6. ……………………………………. 

 

 

γ) Σν πην πάλσ επθαξπσηηθό θύηηαξν είλαη δσηθό ή θπηηθό; …………………………. (Μνλ.0,5)   

δ) Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο ηνπ θπηηθνύ από ην δσηθό θύηηαξν.       (Μνλ.0,5) 

 1. ……………………………………………………………………………………………….. 

 2. ……………………………………………………………………………………………….. 

ε) Πνηα ε βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε έλα επθαξπσηηθό θαη ζε έλα πξνθαξπσηηθό θύηηαξν;            (Μνλ.0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………  
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ΜΔΡΟ Γ : (ΜΟΝΑΓΔ 12) 
Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΣΖ ΜΗΑ από ηηο δύν εξωηήζεηο. Ζ νξζή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε δώδεθα (12) κνλάδεο. 
 
ΔΡΩΣΖΖ 1 
α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αληξηθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πίλαθα: (Μνλ.2) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) η) ηε ζεξαπεία πνηαο πάζεζεο αλαθέξεηαη ε πην θάησ εηθόλα;  ……………………(Μνλ.0,5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ηη) Να εμεγήζεηε ηη ζπκβαίλεη ζηελ πάζεζε απηή.            (Μνλ.1) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ηηη) Πώο νλνκάδεηαη ε ζεξαπεία ηεο πάζεζεο απηήο;  ……………………..                  (Μνλ.0,25) 
 
γ) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ζην ζρήκα κε ην γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα.                (Μνλ.1,25) 
 
 
 1) ………………………… 
 

 2) ………………………… 
 

 3) ………………………… 
 

 4) ………………………… 
 

 5) ………………………… 
  
 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΗΑ 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  
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δ) ε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο :              (Μνλ.1) 

η) δηνρεηεύνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα (θαηά ηελ εθζπεξκάησζε);   ………………………………….. 

ηη) γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ;  ………………………………….. 

ηηη) εκθπηεύεηαη θαη αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν;  ………………………………….. 

ηv) απειεπζεξώλεηαη ην σάξην κεηά ηελ σξίκαλζή ηνπ;  ………………………………….. 

 

ε) i) Σα παηδηά ζηε δηπιαλή εηθόλα είλαη δίδπκα. Ση είδνπο 

δηδύκσλ είλαη;………………………………………… (Μνλ.0,25) 

ii) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο αλαθέξνληαο δύν 

ιόγνπο.            (Μνλ.0,5) 

(1)……………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

(2)……………………………………………………………………

………………………………………………………………………  

iii) Να πεξηγξάςεηε ζε ζπληνκία ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο ησλ πην πάλσ δηδύκσλ. (Μνλ.0,25) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

ζη) Η Βηνινγίλα έρεη ζηαζεξό θαηακήλην θύθιν δηάξθεηαο 28 εκεξώλ. Η πξώηε κέξα ηνπ 

θαηακήληνπ θύθινπ ηεο ήηαλ ε 2 Μαξηίνπ 2013. Να απαληήζεηε ηα πην θάησ ηξία εξσηήκαηα: 

η) Πνηεο εκέξεο ηνπ Μαξηίνπ ζεσξνύληαη σο ε θξίζηκε πεξίνδνο ηεο 

Βηνινγίλαο;                                                                                (Μνλ.1) 

………………………………………………………………………………… 

ηη) Ο ζύδπγνο ηεο Βηνινγίλαο ππνζηεξίδεη όηη ε Βηνινγίλα ζα έρεη 

σνξξεμία ζηηο 14 Μαξηίνπ. πκθσλείηε ή δηαθσλείηε καδί ηνπ; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                (Μνλ.1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

ηηη) Πόηε αλακέλεηαη λα έρεη ηελ επόκελή ηεο έκκελε ξύζε, αλ δε κείλεη έγθπνο; Να γξάςεηε 

ηελ αθξηβή εκεξνκελία.                                                                                              (Μνλ.0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………  

 

δ) Πνηα κέζνδνο αληηζύιιεςεο ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή αλεπηζύκεηεο εγθπκνζύλεο θαη 

ηαπηόρξνλα πξνζηαηεύεη από ηα αθξνδίζηα λνζήκαηα έλα άηνκν κε ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηόηεηα;  …………………………………..        (Μνλ.1) 
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(ε) η) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ HIV πνπ πξνθαιεί ην AIDS. (Μνλ.1) 
 

(1)……………………………………………………………………………………………………… 

(2)……………………………………………………………………………………………………… 

    ηη) Πνηα θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ πξνζβάιιεη ν HIV; …………………………… (Μνλ.0,5) 
 
 
ΔΡΩΣΖΖ 2                                                    
α) Έλα θύηηαξν ηεο ζαιακάλδξαο (είδνο ζαύξαο) πεξηέρεη 24 ρξσκνζώκαηα. 

         1) Πόζα ζπγαηξηθά θύηηαξα πξνθύπηνπλ, αλ απηό δηαηξεζεί κε:                          (Μνλ.1) 

 (1) Μίησζε: ……… ζπγαηξηθά θύηηαξα              (2) Μείσζε: ……… ζπγαηξηθά θύηηαξα 

         2) Πόζα ρξσκνζώκαηα ζα έρεη θάζε ζπγαηξηθό θύηηαξν πνπ ζα πξνθύςεη κε:  (Μνλ.1) 

 (1) Μίησζε: ………ρξσκνζώκαηα                     (2) Μείσζε: ………ρξσκνζώκαηα 

β) Με πνηα από ηηο δύν πην πάλσ δηαηξέζεηο (Μίησζε ή  Μείσζε) πξνθύπηνπλ ηα γελλεηηθά θύηηαξα; (Μνλ.0,5) 

……………………………………………………………………………………………………… 

γ) Ση νλνκάδνπκε επίθηεηνπο ραξαθηήξεο;         (Μνλ.0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

δ) 

 

 

 

αο δίλεηαη έλα από ηα δεπγάξηα νκνιόγσλ ρξσκνζσκάησλ ηεο Γεσξγίαο. Αλ ην γνλίδην Κ 

είλαη ππεύζπλν γηα ηα θαζηαλά καιιηά, ην γνλίδην θ γηα ηα θόθθηλα καιιηά, ην γνλίδην Λ γηα ηα 

ζγνπξά καιιηά, ην γνλίδην ι γηα ηα ίζηα καιιηά, ην γνλίδην Μ γηα ηα καύξα κάηηα θαη ην γνλίδην 

κ γηα ηα πξάζηλα κάηηα λα βξείηε πνην ζα είλαη:                                                             (Μνλ.1) 

Σν ρξώκα καιιηώλ ηεο: ………………………… Σν ρξώκα καηηώλ ηεο: …………………………  

i) Σα γνλίδηα Λ θαη κ είλαη κεηαμύ ηνπο αιιειόκνξθα. σζηό ή Λάζνο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε 

ζαο.                    (Μνλ.0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

ii) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ:             (Μνλ.1,5) 

Η Γεσξγία έρεη θαηλόηππν ζγνπξά καιιηά, ελώ ν γνλόηππόο ηεο γηα ηνλ ραξαθηήξα απηό είλαη 

……..  Δπίζεο κπνξνύκε λα δερζνύκε όηη ην γνλίδην Λ είλαη  ………………… θαη γξάθεηαη κε 

θεθαιαίν γξάκκα ελώ ην γνλίδην ι είλαη  ……………………   θαη γξάθεηαη κε κηθξό γξάκκα. 
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ε) (i) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ αιιεινπρία (ζεηξά) βάζεσλ ζηε ζπκπιεξσκαηηθή αιπζίδα ηνπ 
κνξίνπ DNA πνπ ζαο δίλεηαη. (όπνπ Α = αδελίλε, Σ = ζπκίλε, G = γνπαλίλε, C = θπηνζίλε)  
                                                                                                                                  (Μνλ.1,5) 

___Α____G_____A_____T_____G_____C___ 
 

______________________________________ 
    

    (ii) ε πνηα ηδηόηεηα ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ ζηεξίμαηε ηελ απάληεζή ζαο;          (Μνλ.0,5) 

………………………………………………………………………………………………………… 

ζη) Ο θαξπόηππνο πνπ ζαο δίλεηαη αλήθεη ζε άηνκν κε 

ζύλδξνκν Νηάνπλ. Να εμεγήζεηε ζε ηη δηαθέξεη ν 

θαξπόηππνο απηόο από ηνλ θαξπόηππν ελόο αηόκνπ πνπ δελ 

πάζρεη από απηό ην ζύλδξνκν.           (Μνλ.1) 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

δ) ην έληνκν δξνζόθπιια ην γνλίδην γηα ηα θόθθηλα κάηηα Β είλαη επηθξαηέο, ελώ ην 

αιιειόκνξθό ηνπ β γηα ηα βπζζηληά κάηηα είλαη ππνιεηπόκελν. 

     η) Ση ρξώκα ζα έρνπλ ηα κάηηα ησλ δξνζόθπιισλ κε ηνπο πην θάησ γνλόηππνπο;(Μνλ.1,5) 

ΒΒ ............................... , ββ ................................ , Ββ ............................ 

ε) Πνην ζα είλαη ην ρξώκα ησλ καηηώλ ησλ απνγόλσλ από ηηο πην θάησ δηαζηαπξώζεηο ζηηο 

δξνζόθπιιεο; Να θάλεηε ηηο δηαζηαπξώζεηο.                   (Μνλ.1,5)         

      ΠΡΩΣΗ ΓΙΑΣΑΤΡΩΗ                        ΓΔΤΣΔΡΗ ΓΙΑΣΑΤΡΩΗ 
 
                   ΒΒ Υ ββ                                                           Ββ Υ Ββ 
 
Γακέηεο : 
 
 
F1 (Γνλόηππνη): 
 
 
Αλαινγίεο: 
 
 
                                                                  Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 
                              
 
 
                                                      

       Παξζελόπε Βπξίδνπ                          
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ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 05/06/2013                                                                        ΥΡΟΝΟ 2 ΩΡΔ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: …………………………………    ΣΜΗΜΑ: ……….  ΑΡ.: ……… 

 

ΟΓΗΓΙΔ: Σν εμεηαζηηθό δνθίκην  απνηειείηαη από 9 ζειίδεο. 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο. 

 

ΜΔΡΟ Α: Να απαληήζεηε θαη ζηηο (4) εξσηήζεηο. 

Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 κνλάδεο. 

 

 

1. α) Να βάιεηε ζε θύθιν ην θαηάιιειν γξάκκα ώζηε λα ζπκπιεξώζεηε 

ζσζηά ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο.                                                           (κ. 1,5) 

 

i) Η ηροθή δελ εηζέρτεηαη ζηελ ηρατεία θαηά ηελ θαηάποζε κε ηε βοήζεηα… 

α. ηοσ οηζοθάγοσ 

β. ηοσ ιάρσγγα 

γ. ηες επηγιφηηίδας  

δ. ηες γιώζζας  

 

ii) Η δηάζπαζε ηφλ σδαηαλζράθφλ γίλεηαη αξρηθά… 

      α. ζηε ζηοκαηηθή θοηιόηεηα 

      β. ζηολ οηζοθάγο 

      γ. ζηο ζηοκάτη 

      δ. ζηο ιεπηό έληερο 

 

iii) Η ηειηθή πέυε ηφλ ηροθώλ γίλεηαη… 

      α. ζηο ζηοκάτη 

      β. ζηο δφδεθαδάθησιο 

      γ. ζηολ οηζοθάγο 

      δ. ζηο πατύ έληερο 

 

 

β) Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ε ηξνθή από ηε ζηηγκή 

πνπ ζα πξνζιεθζεί κέρξη ηελ απνβνιή ηεο από ηνλ νξγαληζκό (πεπηηθή 

νδόο).                                                                                                           (κ. 1) 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

..............................................................................................................................  
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2. Σν παξαθάησ ζρήκα παξηζηάλεη έλα θπηηθό θύηηαξν. Να απαληήζεηε ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

                                                     
 

 

α) Να γξάςεηε ηξία νξγαλίδηα απ’ απηά πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα πνπ δελ 

ζα ππήξραλ αλ ην θύηηαξν ήηαλ δσηθό.                                                (κ. 1,5) 

        1……………………………………………………. 

        2……………………………………………………. 

        3……………………………………………………. 

 

 β) Να γξάςεηε δπν ξόινπο ηεο πιαζκαηηθήο κεκβξάλεο γηα ην θύηηαξν.  

                                                                                                                     (κ. 1)  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

3. α) Να πεξηγξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ ζπέξκαηνο θαηά ηελ εθζπεξκάησζε 

(εθθνξεηηθή νδόο).                                                                                 (κ. 1,5)  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

β) Να γξάςεηε ηξία δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληξηθνύ θύινπ 

θαη ηελ νξκόλε πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο.                 (κ. 1) 

Γεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά:........................................................................ 

                                                     ......................................................................... 

                                                     ......................................................................... 

Οξκόλε:............................................................................................................... 

 

 

 

               Κσηηαρηθό ηοίτφκα 

 

                    Κσηηαρόπιαζκα 

 

                             Χσκοηόπηο 

                     Χιφροπιάζηες 

 

         Πιαζκαηηθή κεκβράλε 

 

 

                                Πσρήλας  

                         Μηηοτόλδρηο  
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4. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο θαηάιιεινπο 

νξηζκνύο ηεο ζηήιεο Β.                                                                          (κ. 2,5) 

 

ηήιε Α ηήιε Β Αληηζηνίρηζε 

1 Οκόιογα τρφκοζώκαηα Α Τκήκα DNA ποσ είλαη 

σπεύζσλο γηα κηα ηδηόηεηα θαη 

κπορεί λα κεηαγραθεί 

   1…… 

2 Οκόδσγο άηοκο Β Το ζύλοιο ηφλ γοληδίφλ 

ελός οργαληζκού 
   2…… 

3 Γολόησπος  Γ Άηοκο ηοσ οποίοσ ηα 

αιιειόκορθα γηα κηα ηδηόηεηα 

είλαη όκοηα 

   3…… 

4 Κιερολοκηθόηεηα Γ Ζεσγάρη τρφκοζφκάηφλ ποσ 

είλαη όκοηα ζε ζτήκα θαη 

κέγεζος θαη έτοσλ γολίδηα ποσ 

ειέγτοσλ ηελ ίδηα ηδηόηεηα 

   4…… 

5 Γολίδηο Δ Μεηαβίβαζε ταραθηήρφλ 

από γεληά ζε γεληά 
   5…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΜΔΡΟ Β: Να απαληήζεηε  κόλν  ζηηο ηξεηο (3) από ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο. 

                     Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 6 κνλάδεο. 

 

 

1. α) ην παξαθάησ ζρήκα παξηζηάλεηαη ε ηνκή ελόο δνληηνύ. Να νλνκάζεηε 

ηα κέξε πνπ ζεκεηώλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1-6.                                  (κ. 3) 

 

 

 

                                 
 

 

 

1……………………… 

 

 

2……………………… 

 

 

 

3…………………….... 

 

4……………………………. 

 

5……………………………. 

 

6……………………………. 
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β) Να αλαθέξεηε ηηο 4 θαηεγνξίεο ησλ δνληηώλ πνπ δηαθξίλνληαη ζε θάζε 

ζηαγόλα.                                                                                                      (κ. 1) 

γ) Να εμεγήζεηε ηηο πην θάησ αζζέλεηεο ησλ δνληηώλ:                          (κ. 2) 

 

Σεξεδόλα: ……………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….. 

 

Οπιίηηδα:….……………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………. 

 2. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο νκάδεο 

αίκαηνο.                                                                                                      (κ. 2) 

 

Οκάδα αίκαηνο  Γέρεηαη αίκα από 

ηελ/ηηο νκάδεο… 

Γίλεη αίκα ζηελ/ζηηο 

νκάδεο… 

Α   

Ο   

 

 

β) Να εμεγήζεηε ηη ζα ζπκβεί αλ ζε κηα ζηαγόλα αίκαηνο νκάδαο Α πξνζηεζεί 

ζηαγόλα αίκαηνο νκάδαο Β.                                                                                  (κ. 1)  

γ) i Nα εμεγήζεηε ην κεραληζκό πήμεο ηνπ αίκαηνο.                                          (κ. 2) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

ii  Να αλαθέξεηε πνην ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο είλαη ππεύζπλν γηα ηελ πήμε. 

                                                                                                                              (κ. 0,5) 

………………………………………………………………………………………… 

 

iii  Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε αηκνξξνθηιία.                                                       (κ. 0,5) 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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 3. α) Να κειεηήζεηε ην παξαθάησ ζρήκα θαη λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ 

εξσηήκαηα.                                                                                                 (κ. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i. Πόζα σάξηα έρνπλ γνληκνπνηεζεί θαη πόζα έκβξπα έρνπλ ζρεκαηηζηεί; 

.............................................................................................................................. 

 

 ii. Πώο νλνκάδνληαη ηα έκβξπα πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί θαη πόζν ζα κνηάδνπλ 

κεηαμύ ηνπο;         

............................................................................................................................. 

 

 

β) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε ηνμνπιάζκσζε.                                             (κ. 1) 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

γ) Να αλαθέξεηε 3 ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεηαδίδεηαη ν ηόο ηνπ AIDS. 

                                                                                                                     (κ. 3)   

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 4. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο.                  (κ. 1,5) 

 

 i. Σηοσς ποισθύηηαροσς οργαληζκούς ηα ζφκαηηθά θύηηαρα δηαηρούληαη 

κε ……………………………… ελώ ηα γελλεηηθά θύηηαρα 

δηαηρούληαη κε ……………………………… 

 ii. Γηα λα οιοθιερφζεί ε θσηηαρηθή δηαίρεζε ποσ γίλεηαη κε κίηφζε αθού 

αποτφρηζηούλ οη πσρήλες δηαηρείηαη θαη ηο 

……………………………… 
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β) Σν παξαθάησ ζρήκα απεηθνλίδεη έλα είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο. Γηα 

πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο πξόθεηηαη; Να αηηηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζε ζαο δίλνληαο 2 ιόγνπο.                                                          (κ. 2,5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

 

γ) Να παξαηεξήζεηε ηελ παξαθάησ εηθόλα θαη λα απαληήζεηε ζηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i) Πόζα ρξσκνζώκαηα έρεη ζπλνιηθά ην θύηηαξν ηεο εηθόλαο;  

                                                                                                      (κ. 0,5) 

………………………………………………………………………….. 

  

 ii) Σν θύηηαξν ηεο εηθόλαο αλήθεη ζε αξζεληθό ή ζειπθό άηνκν; Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                                             (κ. 1,5) 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………                                                              
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ΜΔΡΟ Γ’: Να απαληήζεηε κόλν ηελ κία (1) από ηηο δύν εξσηήζεηο. 

                     Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 12  κνλάδεο.   

 

 

1. Σν παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ζηνλ 

άλζξσπν. 

α) Να ζεκεηώζεηε ηηο ελδείμεηο κε αξηζκνύο 1-6.                              (κ. 3) 

 

                                                                            1……………………………… 

                                                                           

                                                                            2……………………………… 

 

                                                                            3……………………………… 

 

                                                                            4……………………………… 

 

                                                                            5……………………………… 

 

                                                                            6……………………………… 

 

 

β) Να εμεγήζεηε ηη εμππεξεηεί ε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο.                  (κ. 2)  

….………………………………………………………………………………. 

….………………………………………………………………………………. 

 

γ) Να γξάςεηε δπν κεραληζκνύο άκπλαο πνπ δηαζέηεη ην αλαπλεπζηηθό 

ζύζηεκα ελαληίσλ ησλ κηθξνβίσλ.                                                          (κ. 2) 

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

δ) Γίλεηαη δίπια ην ζρέδην 

αληαιιαγήο αεξίσλ κεηαμύ 

αίκαηνο θαη θπςειίδαο ησλ 

πλεπκόλσλ.  

 

 

 

 

 

i) Να νλνκάζεηε ηα αέξηα Α θαη Β θαζώο θαη ηα κέξε 1 θαη 2.             (κ. 1) 

      Αέξηα Α:…………………………………………………… 

                 Β:…………………………………………………… 

 

      Μέξε 1:……………………………………………………. 

                 2:……………………………………………………. 

 

 

 ii) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ αεξίνπ Α γηα ηνλ νξγαληζκό;                   (κ. 0,5) 

………………………………………………………………………………….. 
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 iii) Πνηνο είλαη ν ηειηθόο απνδέθηεο ηνπ αεξίνπ Α κεηά ηελ είζνδν ηνπ 

ζην αίκα;                                                                                                  (κ. 0,5)       

………………………………………………………………………………….. 

 

 

iv) Να αλαθέξεηε δπν παξάγνληεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ παξαπάλσ 

αληαιιαγή ησλ αεξίσλ.                                                                             (κ. 1) 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

   

 

ε) Να γξάςεηε δπν ιόγνπο γηαηί ε ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο 

δαθηύιηνπο ζε ζρήκα κηζνύ θξίθνπ.                                                        (κ. 2) 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

 

 

2. α) Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηνκή θαξδηάο. Να νλνκάζεηε ηα 

κέξε πνπ ζεκεηώλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1-4.                                 (κ. 1) 

             1          2   3       4 

 

 

β) Πνηνο από ηνπο 4 ρώξνπο ηεο θαξδηάο έρεη ην πην παρύ ηνίρσκα θαη γηαηί; 

                                                                                                                              (κ. 1,5) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ βαιβίδσλ ηεο θαξδηάο;                                         (κ. 0,5) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

δ) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα δπν δηαθνξέο κεηαμύ θιεβώλ θαη 

αξηεξηώλ.                                                                                                               (κ. 2) 

 

Φιέβεο  Αξηεξίεο  

 

 

 

 

 

 

1…..…………………………....... 

 

2…………………………………. 

 

3…………………………………. 

 

4…………………………………. 
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ε) Να γξάςεηε ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ην αίκα θαηά ηε κεγάιε ή ζσκαηηθή 

θπθινθνξία.                                                                                                           (κ. 1) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ζη) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε κεζνγεηαθή αλαηκία θαη πνπ νθείιεηαη.               (κ. 2) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

δ) Η κεζνγεηαθή αλαηκία νθείιεηαη ζε έλα ππνιεηπόκελν γνλίδην α ην νπνίν όηαλ 

βξεζεί ζε νκόδπγε θαηάζηαζε εθδειώλεη ηελ αζζέλεηα. Έλα δεπγάξη πνπ θέξνπλ 

θαη νη δπν ην ζηίγκα ηεο κεζνγεηαθήο αλαηκίαο (δειαδή είλαη πγηείο αιιά 

εηεξόδπγνη) ζέινπλ λα απνθηήζνπλ παηδί.  

Να θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε θαη λα γξάςεηε πόζεο  πηζαλόηεηεο ππάξρνπλ λα 

γελλεζεί ην παηδί κε κεζνγεηαθή αλαηκία                                                            (κ. 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη δηδάζθνπζεο                                                                                  Η δηεπζύληξηα  

 

Πνιπδώξνπ Πόπε                                                                          Υξηζηνύδηα Μαξία 

 

 

Γξεγνξηάδνπ Υξηζηηάλα 



 1 

 
Οδηγίες:  

 Να γξάθεηε κόλν κε κπιε ή καύξν κειάλη. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 8 ζειίδεο. 

 
ΜΔΡΟ Α΄: 

Να απαληήζεηε και ζηις ηέζζερις  εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη 

κε 2,5 κνλάδεο. 

 
1. α) Να αλαθέξεηε 2 θπξηώκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη κηα πάζεζε πνπ 

αθνξά θάζε θύξησκα.   (κνλ.2) 

Κύξησκα Πάζεζε 

  

  

 

β) Ση είλαη ην θάηαγκα;   (κνλ.0,5) 

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
 
2.  Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α, κε ηηο θξάζεηο ηεο ζηήιεο Β θαη λα γξάςεηε 

ηελ απάληεζή ζαο ζηε ζηήιε Γ. (κνλ. 2.5) 

 
ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΑΤΡΟΤ                   ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ  2012 - 2013 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 
ΣΑΞΗ: Γ΄                                                              Βαθμός: 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:07/06/2013                                Αριθμηηικώς:  .......................................... 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ώρες (Βιολογία – Ανθρωπολογία - Υημεία)   Ολογράθως:   .......................................... 
                                                                             Τπογραθή:     .......................................... 
 

 
Όλνκα: ................................................................................. Σκήκα: ...........  Αξηζκόο:......... 
 

ηήιε Α ηήιε Β      ηήιε Γ 

 

1……………… 

2……………… 

3……………… 

4……….…….. 

5……………… 

 

 

1. Ακληαθό πγξό 

2. Σνθεηόο  

3. Έκκελε ξήζε  

4. Οκθάιηνο ιώξνο 

5. Καηακήληνο θύθινο  

 

 

Α. Έμνδνο ηνπ εκβξύνπ από ην ζώκα ηεο γπλαίθαο 

Β. Παξνρή ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζην έκβξπν 

Γ. Πξνζηαζία ηνπ εκβξύνπ από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο 

Γ. Γηαξθεί πεξίπνπ 28 κέξεο 

Δ. Απνβνιή σαξίνπ πνπ δελ έρεη γνληκνπνηεζεί καδί 

    κε βιέλλα θαη αίκα 
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3.  Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α, κε ηηο θξάζεηο ηεο ζηήιεο Β θαη λα γξάςεηε 

ηελ απάληεζή ζαο ζηε ζηήιε Γ. (κνλ. 2,5)  

ηήιε Α ηήιε Β ηήιε Γ 

 

1……………… 

2……………… 

3……………… 

4……….…….. 

5……………… 

 

 

1. Ρηβόζσκα 

2. Ππξήλαο 

3. ύκπιεγκα Golgi 

4. Κπηηαξηθό ηνίρσκα 

5. Υισξνπιάζηεο 

 

 

Α. Γίλεη ηελ ηειηθή κνξθή ζηηο πξσηεΐλεο 

Β. πλζέηεη πξσηεΐλεο 

Γ. Πεξηέρεη ρισξνθύιιε 

Γ. Πεξηέρεη ην ζύλνιν ζρεδόλ ηνπ DNA 

Δ. Γίλεη ζηαζεξό ζρήκα ζην θπηηθό θύηηαξν 

 

 

4. Να απαληήζεηε κόλν κε κηα ιέμε ή έλαλ αξηζκό, ζε θαζεκηά από ηηο πην θάησ 

εξσηήζεηο. 

Πόζα ρξσκνζώκαηα ππάξρνπλ ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ;………….  

Πόζα ρξσκνζώκαηα ππάξρνπλ ζηα γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ  αλζξώπνπ;………… 

Πόζα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ππάξρνπλ ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα ηνπ 

αλζξώπνπ;……………… 

Πνηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ππάξρνπλ ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα ελόο 

άληξα;………….. 

Πνηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ππάξρνπλ ζηα ζσκαηηθά θύηηαξα κηαο 

γπλαίθαο;………..                                                                                       ( κνλ. 2,5 )     

 

ΜΔΡΟ Β΄: 

Να απαληήζεηε μόνο ζηις ηρεις από ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε 6 κνλάδεο. 
 
 
1. Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ηνλ ζθειεηό ησλ θάησ άθξσλ. 

α) Να νλνκάζεηε ηα νζηά πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3,4. (κνλ.2) 

 

 

 

1 ……………………………………… 

2 ……………………………………… 

3 ……………………………………… 

4 ………………………………………  



 3 

β)  Να γξάςεηε έλα πιαηύ θαη έλα  καθξύ νζηό από ην πην πάλσ ζρήκα.  (κνλ.1) 

Πιαηύ νζηό:……………………….. 

Μαθξύ νζηό:………………………. 

 

γ)  Να ζπκπιεξώζεηε ζηε ζηήιε Β, πνπ δίλεηαη πην θάησ,  ηα κέξε ηνπ καθξνύ 

νζηνύ ηα νπνία είλαη ππεύζπλα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζηήιε Α. 

(κνλ.2) 

 

ηήιε Α: Λεηηνπξγίεο ηήιε Β: Μέξε καθξνύ νζηνύ 

Δμαζθαιίδεη ηελ θαηά κήθνο αύμεζε ηνπ νζηνύ  

Υξεζηκεύεη γηα ηε ζξέςε ηνπ νζηνύ   

Βνεζά ζηελ απνθπγή ηξηβώλ κεηαμύ ησλ νζηώλ  

Παξάγεη ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο  

 

δ) Να γξάςεηε πνην ζπζηαηηθό ησλ νζηώλ, (κνλ. 1) 

i) δίλεη ζθιεξόηεηα ζηα νζηά:...................................................... 

ii) θάλεη ηα νζηά πην ειαζηηθά:..................................................... 

 

2. Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ηελ θαξδηά ηνπ αλζξώπνπ. 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ζηα νπνία αληηζηνηρνύλ νη αξηζκνί 1,2,3,4,5. (κνλ.2,5) 

        

 

1 ..............………………………..…….. 

2 ……………………….......................... 

3 …………............................................ 

4 ……………………………………….... 

5 …………………………………………. 

 

 

 

 

β) Πνηνο από ηνπο ρώξνπο ηεο θαξδηάο ζηέιλεη ην αίκα ζηελ ανξηή; 

…………………………………………………….............................................   (κνλ. 0.5) 

 

γ) i) Πξνζαγσγά αγγεία  είλαη νη ……………..…… επεηδή ……………………………… 

…………………………………………………………………………….……….... ( (κνλ.1) 
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ii) Απαγσγά αγγεία είλαη νη ………………………….. επεηδή ………………………… 

………………………………………………………………………………………… (κνλ.1) 

 

δ) i) Πνηα αγγεία έρνπλ βαιβίδεο;(κνλ. 0,5) ………………………………………………. 

ii) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ; ………………………..................... 

........................................................................................................................(κνλ. 0,5)  

 

3. Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άλδξα. 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ζηα νπνία αληηζηνηρνύλ νη αξηζκνί 1,2,3,4,5,6.   (κνλ.3)                     

                                                                                

 

                                                                               1: …………………………………….. 

                                                                               2: …………………………………….. 

                                                                               3: …………………………………….. 

                                                                               4: …………………………………….. 

                                                                               5: …………………………………….. 

                                                                               6:……………………………………... 

β) Να γξάςεηε έλα ξόιν ησλ νξγάλσλ κε ηνπο αξηζκνύο 2 θαη 5. (κνλ. 1) 

Ρόινο ηνπ 2: ……...………………………………...…………………...…………………… 

Ρόινο ηνπ 5: …...…………………………………..………………………………………… 

 
γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 

 i) Σα αξζεληθά γελλεηηθά θύηηαξα ζηνλ άλζξσπν είλαη ηα …………………………… 

θαη παξάγνληαη ζηνπο………………………….  (κνλ. 1) 

ii) Tα ζειπθά γελλεηηθά θύηηαξα είλαη ηα ………………………… πνπ παξάγνληαη ζηηο 
……………………………………( κνλ. 1 ) 
 
 
 
4.  Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα θύηηαξν. 
 
α.  Να νλνκάζεηε ηα νξγαλίδηα πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 , 2 , 3 , 4.  ( κνλ. 2 ) 

 
 
 
    1. ....................................................... 
 
    2. ....................................................... 
 
    3. ....................................................... 
 
    4. ........................................................ 
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β.  i) Να γξάςεηε αλ, ην θύηηαξν πνπ θαίλεηαη ζην πξνεγνύκελν ζρήκα, είλαη δσηθό ή 
θπηηθό;   (κνλ.  0,5 ) 
 
....................................................................................................................................... 
 
ii)   Να δώζεηε ηξεηο ιόγνπο πνπ λα αηηηνινγνύλ ηελ πην πάλσ απάληεζή ζαο.  

                                                                                                            ( κνλ. 1,5 ) 
 

 ........................................................................................................................... 
 

 ........................................................................................................................... 
 

 ........................................................................................................................... 
 
 
γ. Να γξάςεηε κηα δηαθνξά κεηαμύ πξνθαξπσηηθνύ θαη επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ. ( κνλ. 2 ) 
 
 

 
Προκαρυωτικό κύτταρο 

 
Ευκαρυωτικό κύτταρο 

 
1................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
 

 
1..........................................................
............................................................ 
............................................................
............................................................ 

 
 
 
ΜΔΡΟ Γ΄: 

Να απαληήζεηε μόνο ζηη μια από ηηο δπν εξσηήζεηο. Η νξζή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε 12 κνλάδεο. 
 
 
1.Α. Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. 

α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3,4,5.   (κνλ.2,5)                     

                                                                                

 

                                                                                1: ……………………………………. 

                                                                                2: ……………………………………. 

                                                                                3: ……………………………………. 

                                                                                4: ……………………………………. 

                                                                                5: ……………………………………. 
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β.  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο:   ( κνλ. 3) 

 

i. Σν σάξην ειεπζεξώλεηαη ζηνλ ....................................... , όπνπ κπνξεί λα γίλεη 

.................................................. , αλ ππάξρνπλ ζπεξκαηνδσάξηα. 

ii. Σα αξζεληθά άηνκα έρνπλ δύν γελλεηηθνύο αδέλεο, ηνπο   ................................ πνπ 

βξίζθνληαη κέζα ζε ζάθν , ην .................................... θαη παξάγνπλ ηα 

...................................................... 

iii. Σν ....................................... είλαη πγξό πνπ πεξηέρεη ηα ζπεξκαηνδσάξηα. 

 

B. α. Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεηαδίδεηαη ν ηόο ηνπ AIDS. ( κνλ. 2 ) 

 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 

β.  Να αλαθέξεηε κηα κέζνδν αληηζύιιεςεο, πνπ παξέρεη ηαπηόρξνλα θαη πξνζηαζία 

από λνζήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην γελλεηηθό ζύζηεκα.  ( κνλ. 0,5) 

 

....................................................................................................................................... 

 

Γ.  α. Ο Υξίζηνο θαη ε ηκώλε είλαη δίδπκα αδέιθηα. 

 

 Ση είδνπο δίδπκα είλαη; ( κνλ. 0,5 ) ........................................................................... 

 

 Να εμεγήζεηε πώο δεκηνπξγήζεθαλ ηα δίδπκα απηά. ( κνλ. 1,5 ) 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

β. Η Διέλε είλαη έγθπνο. Να ηεο δώζεηε δύν ζπκβνπιέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη 

θαηά ηελ εγθπκνζύλε ηεο , ώζηε λα γελλήζεη έλα πγηέο κσξό. ( κνλ. 2 ) 

 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 
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2.  Α.  Ένα κύτταρο έχει 20 χρωμοσώματα. 

α.  Δάλ απηό ην θύηηαξν δηαηξεζεί κε κίησζε: 

Πόζα θύηηαξα ζα πξνθύςνπλ; ( κνλ. 0,5 ) ................................................................. 

Πόζα ρξσκνζώκαηα ζα έρεη ην θάζε λέν θύηηαξν; ( κνλ. 0,5 ) .................................. 

 

β. Δάλ απηό ην θύηηαξν δηαηξεζεί κε κείσζε: 

Πόζα θύηηαξα ζα πξνθύςνπλ; ( κνλ. 0,5 ) ................................................................. 

Πόζα ρξσκνζώκαηα ζα έρεη ην θάζε λέν θύηηαξν; ( κνλ. 0,5 ) .................................. 

 

γ. Να γξάςεηε ζε πνηα θύηηαξα γίλεηαη: 

 ε κίησζε: ( κνλ. 0,5) ............................................................................................... 

 ε κείσζε: ( κνλ. 0,5 ) .............................................................................................. 

 

δ. Να γξάςεηε δύν ιόγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ε κίησζε είλαη απαξαίηεηε ζηνπο 

πνιπθύηηαξνπο νξγαληζκνύο: ( κνλ. 1) 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 

ε.  ηα ζσκαηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ ππάξρνπλ 23 δεύγε νκόινγσλ ρξσκνζσκάησλ. 

( 46 ρξσκνζώκαηα ). 

Να γξάςεηε πόζα ασηοζωμικά ρξσκνζώκαηα ππάξρνπλ, 

   ζηα ζσκαηηθά ηνπ θύηηαξα  ( κνλ. 0,5) 

............................................................................................................................................ 

   ζηα γελλεηηθά ηνπ θύηηαξα ( κνλ. 0,5) 

............................................................................................................................................ 

 

Β. α.  Να εμεγήζεηε θαζέλα από ηνπο πην θάησ όξνπο:  ( κνλ. 4 ) 

 

Γνλόηππνο: .......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

Αιιειόκνξθα γνλίδηα: ......................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

Οκόδπγν άηνκν: .................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

Οκόινγα ρξσκνζώκαηα: ..................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 
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β.  ηα θνπλέιηα, ην γνλίδην Κ γηα ην θνληό ηξίρσκα είλαη επικραηές θαη ην γνλίδην κ γηα ην 

καθξύ ηξίρσκα , είλαη σπολειπόμενο. 

Κνπλέιη κε θνληό ηξίρσκα Κκ δηαζηαπξώλεηαη κε καθξύηξηρν θνπλέιη κκ. 

Να δείμεηε ηε δηαζηαύξσζε απηή ( γνλόηππν θαη θαηλόηππν), ζπκπιεξώλνληαο ηα πην θάησ. 

     (κνλ. 3)        

 

Γονόησποι γονιών: 

 

 

Γαμέηες: 

 

 

Γονόησποι παιδιών: 

 

 

Φαινόησποι παιδιών και αναλογία: 

 

 

 

 

ΔΙΗΓΗΣΡΙΔ:                                                                            Η  ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 

ΝΑΙΑ ΥΑΝΝΙΓΟΤ 

ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΤ                                                             ΜΑΡΙΑ  ΥΡΙΣΟΤΓΙΑ         

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΔΩ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012 - 2013 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
 

 
Μάζεκα : Βηνινγία - Αλζξωπνινγία Γ΄ ηάμεο               

Γηάξθεηα εμέηαζεο : 2 ώξεο (κε ηε Χεκεία) 

Ηκεξνκελία εμέηαζεο : 5 Ινπλίνπ 2013 

 
Βαζκόο αξηζκεηηθώο : ..............................             

Βαζκόο νινγξάθωο  : .............................. 

Τπνγξαθή εηζεγήηξηαο : ......................... 

 
Ολνκαηεπώλπκν : ........................................................................... Σκήκα : ..........  Αξ : ........ 

 Σν εμεηαζηηθό  δνθίκην  απνηειείηαη  από  νρηώ  ( 8 )  δαθηπινγξαθεκέλεο  ζειίδεο  θαη  ηξία 
     κέξε Α΄, Β΄θαη Γ΄. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ.  

 ην εμεηαζηηθό δνθίκην γξάθεηε κόλν κε κπιε ή καύξν κειάλη.  

 

 
ΜΔΡΟ Α΄ ( Μνλάδεο 10 )   

Να απαληήζεηε ζε όιεο  ηηο εξσηήζεηο ( 1- 4 ). 
Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2,5 )  κνλάδεο. 

1. Γίλνληαη νη πην θάησ πξνηάζεηο. ην ηέινο θάζε πξόηαζεο λα γξάςεηε ην κέξνο ή ην  

    νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην πεξηερόκελό ηεο.                                       2,5κ     

    α. Κέληξα παξαγσγήο ελέξγεηαο.                                       ---------------------------------------- 

    β. Απνηειείηαη θπξίσο από θπηηαξίλε.                                ---------------------------------------- 

    γ. Οξγαλίδηα ζηα νπνία γίλεηαη ε θσηνζύλζεζε.                ---------------------------------------- 

    δ. Απνηειεί ην «θέληξν ειέγρνπ» ηνπ θπηηάξνπ.                 ---------------------------------------- 

    ε. Παξάιιεινη πεπιαηπζκέλνη ζάθνη ζηνπο νπνίνπο          ----------------------------------------       
        ηξνπνπνηνύληαη νη πξσηεΐλεο.    

 

2.α) Έλα ηκήκα κηαο αιπζίδαο ελόο κνξίνπ DNA απνηειείηαη από ηελ παξαθάησ αιιεινπρία   

        αδσηνύρσλ βάζεσλ :  

                                ... C C Α Σ G C G G T T A C … 

        Να γξάςεηε ηελ αιιεινπρία ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αιπζίδαο  
      ηνπ πην πάλσ ηκήκαηνο ηνπ κνξίνπ DNA.                                                                        0,5κ
                                                                                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.β) Να νλνκάζεηε δύν είδε κνξίσλ RNA πνπ ζπλαληνύκε ζηα θύηηαξα θαη λα γξάςεηε ηε  

         ιεηηνπξγία ηνπ θάζε κνξίνπ.                                                                                                  2κ 

  i) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    ii) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Να αληηζηνηρίζεηε ηνλ θάζε όξν ηεο ζηήιεο Α κε ηνλ αληίζηνηρν όξν ηεο ζηήιεο Β.           2,5κ  

                          ηήιε  Α      ηήιε  Β   Αληηζηνίρηζε 

1 Βιάβε ησλ κεζνζπνλδύιησλ δίζθσλ α Κύθσζε   1   --------- 

2 Απνκάθξπλζε ησλ αξζξηθώλ επηθαλεηώλ 
ησλ νζηώλ από ηε ζέζε ηνπο 

β θνιίσζε   2   --------- 

3 Ράγηζκα ή ζπάζηκν νζηνύ γ Δμάξζξσζε   3   --------- 

4 Κάκςε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πξνο ηα 
πιάγηα 

δ Κάηαγκα   4   --------- 

5 Μόληκε αύμεζε ηνπ ζσξαθηθνύ θπξηώκαηνο ε Γηζθνπάζεηα 
 

  5   --------- 

 

 
4. ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ν θαξπόηππνο ελόο αηόκνπ.                                  

   α) Πνηά αλσκαιία εληνπίδεηε              
    ζηνλ θαξπόηππν ηεο εηθόλαο;            .       1κ
      
------------------------------------------------ 

------------------------------------------------ 

------------------------------------------------         

   β) Πώο ιέγεηαη ε πάζεζε, πνπ  
    νθείιεηαη ζηε κεηάιιαμε απηή;                  .   0,5κ                         

------------------------------------------------    

    γ) Να γξάςεηε δύν θαηλνηππηθά  
     ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ κε  
     ηελ πην πάλσ κεηάιιαμε.             .       1κ 

------------------------------------------------ 

------------------------------------------------ 

------------------------------------------------                                                                                      
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ΜΔΡΟ  Β΄ ( Μνλάδεο 18 ) 

Από ηηο ηέζζεξηο ( 4 ) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν ηηο ηξεηο (3 ). 
 Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε  έμη ( 6 ) κνλάδεο. 

1.α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ καθξνύ νζηνύ πνπ ζεκεηώλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα κε   

          ηνπο αξηζκνύο 1 – 4.                                                       1κ 
 

          1. -------------------------------------- 

          2. -------------------------------------- 

          3. -------------------------------------- 

          4. -------------------------------------- 

 
 
 
 
 

 

1.β) Πνηό κέξνο ηνπ νζηνύ ρξεζηκεύεη γηα ηελ θαηά πάρνο αύμεζή ηνπ;                                0,5κ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.γ) Σα καθξά νζηά έρνπλ θνηιόηεηα ζην εζσηεξηθό ηνπο. Να γξάςεηε δύν ηδηόηεηεο πνπ ηνπο   

        εμαζθαιίδεη ε θνηιόηεηα απηή.                                                                                               1κ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.δ) Να γξάςεηε δύν ιεηηνπξγίεο ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο.                    1κ     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

1.ε) Η ξαρίηηδα είλαη πάζεζε ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

                 i) ε άηνκα πνηαο ειηθίαο παξαηεξείηαη ζπλήζσο;                                                             0,5κ      

         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

                 ii) Πνηα πξνβιήκαηα παξαηεξνύλαη ζηα νζηά ησλ αηόκσλ κε ξαρίηηδα;                              1κ  

                 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                 iii) Να εμεγήζεηε κε πνηό ηξόπν νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ απνηξέπνπλ ηελ εκθάληζε ηεο  
                      ξαρίηηδαο.                                                                                                                         1κ  

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ πνπ ζεκεηώλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα κε ηνπο  

         αξηζκνύο 1 κέρξη 6.                                                                                                           1,5κ  

                                                                               

     1.  ---------------------------------- 

     2.  ---------------------------------- 

     3.  ---------------------------------- 

     4.  ---------------------------------- 

     5. -----------------------------------  

     6. ----------------------------------- 
      

 

2.β) Σν πην πάλσ θύηηαξν είλαη δσηθό. 

        Να νλνκάζεηε δύν νξγαλίδηα ή ζρεκαηηζκνύο  
        πνπ εληνπίδνληαη ζηα θπηηθά θύηηαξα αιιά δελ ηα ζπλαληνύκε ζηα δσηθά.                       0,5κ                                               

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.γ) Να γξάςεηε κηα ιεηηνπξγία γηα θάζε έλα από ηα πην θάησ κέξε ηνπ θπηηάξνπ.                1,5κ  

         i) Λπζνζώκαηα : --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ii) Ρηβνζώκαηα : --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         iii) Πιαζκαηηθή κεκβξάλε : ------------------------------------------------------------------------------------- 

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.δ) Έλα θύηηαξν έρεη ζηνλ ππξήλα ηνπ 46 ρξσκνζώκαηα. 

         Αλ ην θύηηαξν δηαηξεζεί κε κίησζε, πόζα θύηηαξα ζα πξνθύςνπλ θαη πόζα   
         ρξσκνζώκαηα ζα έρεη ην θάζε ζπγαηξηθό θύηηαξν ζε ζρέζε κε ην κεηξηθό ( αξρηθό )  
         θύηηαξν;                                                                                                                                1κ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πξόηαζε πνπ αθνινπζεί :           1,5κ 

        Σα δνκηθά ζπζηαηηθά ησλ λνπθιετθώλ νμέσλ είλαη  ------------------------------------------------------,   

        ησλ πδαηαλζξάθσλ είλαη  -------------------------------------------------  θαη ησλ πξσηετλώλ είλαη  

        -----------------------------------------------. 

1 

 

3 

4 2 

6 

5 



5 

3.α) Να ζπκπιεξώζεηε ζην πην θάησ ζρήκα ηα όξγαλα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο 

         γπλαίθαο πνπ ζεκεηώλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 6.                                          1,5κ        

 

            

        

        1. ----------------------------------------     

        2. ---------------------------------------- 

        3. ---------------------------------------- 

        4. ---------------------------------------- 

        5. ---------------------------------------- 

        6. ---------------------------------------- 

 

 

 

 

3.β) Να εμεγήζεηε ην ξόιν ησλ πην θάησ νξγάλσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ.                      2κ  

         i) Ακληαθόο ζάθθνο : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ii) Πιαθνύληαο : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3.γ) ε πνηό κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε θαη πώο 

          νλνκάδεηαη ην πξώην θύηηαξν ηνπ λένπ νξγαληζκνύ;               1κ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.δ)  ε έλα θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ :                         1,5κ 

          i) Πνηα κέξα γίλεηαη ε σνξεμία;  

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          ii) Πνηεο κέξεο απνηεινύλ ηελ θξίζηκε πεξίνδν;  

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          iii) Πνηά κέξα μεθηλά ε έκκελε ξύζε θαη ζηε κείσζε πνηάο νξκόλεο νθείιεηαη ην θαηλόκελν  
               απηό;  

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1 

4 2 

3 
5 

6 



6 

4.α)  Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ζεκεηώλνληαη ζην πην 

          θάησ ζρήκα κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 4.                     1κ 

  

          

          1. --------------------------------- 

          2. --------------------------------- 

          3. --------------------------------- 

          4. --------------------------------- 
 
 

 

 

4.β) ε ηη ρξεζηκεύεη ε επηγιωηηίδα;                                        1κ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.γ) Γηαηί ε ηξαρεία έρεη ρόλδξηλνπο δαθηύιηνπο ζε ζρήκα κηζνύ θξίθνπ;                               1κ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4.δ) Ση επηηπγράλεη ν νξγαληζκόο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πλεπκνληθήο αλαπλνήο;                         1κ      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.ε) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα.                                  2κ 

         i) Δζηζκόο :----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ii) Παζεηηθόο θαπληζηήο :--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ΜΔΡΟ  Γ΄ ( Μνλάδεο  12 )                                                                                                

Να απαληήζεηε  κόλν ηε κία  από ηηο 2 εξσηήζεηο.  
Η ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 12 κνλάδεο. 

 



                                                                        7 

1.α) Να νλνκάζεηε ην γελλεηηθό θύηηαξν ηεο 

    δηπιαλήο εηθόλαο θαη λα γξάςεηε ηξία 
    δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη θαη ην                                                                                                          
    βνεζνύλ ζηε γνληκνπνίεζε.                                           .   2κ
          
---------------------------------------------------------------------    

--------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------- 
    

1.β) i) Πώο πξνθύπηνπλ ηα δηδπγσηηθά δίδπκα;                                                                            .    1κ 

--------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        ii)  Σί ηα ραξαθηεξίδεη σο πξνο ηελ νκνηόηεηα θαη ην θύιν ηνπο;                                 1κ                                               

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.γ) Να νλνκάζεηε ηξεηο ηερλεηνύο ηξόπνπο αληηζύιιεςεο.                      1,5κ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.δ) Γίπια από ηνλ αξηζκό θάζε νξγάλνπ λα ζεκεηώζεηε ην θεθαιαίν γξάκκα πνπ 

         αληηζηνηρεί ζηελ  ιεηηνπξγία ή ηελ θαηαζθεπή ηνπ.                                          2κ 
 

 

 

 

 

 

 

1.ε) i) Να νλνκάζεηε ηξία όξγαλα ηνπ αλδξηθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηα νπνία παξάγνπλ 

            εθθξίκαηα.                  1,5κ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

        ii) Να γξάςεηε δύν ρξεζηκόηεηεο ησλ εθθξηκάησλ γηα ηελ επηβίσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ  
            ζπεξκαηνδσαξίσλ                                                                                                            1κ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.δ) Ση νλνκάδνπκε θίκσζε, πνηά πξνβιήκαηα δεκηνπξγεί θαη πώο ζεξαπεύεηαη;                     2κ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

          Όξγαλν             Λεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ Αληηζηνίρεζε 

1 Όξρηο Α Μαθξύο πεξηειηγκέλνο ζσιήλαο    1   -   ------ 

2 πέξκα Β Παξάγεη ζπεξκαηνδσάξηα    2   -   ------ 

3 Δπηδηδπκίδα Γ Πεξηβάιιεη θαη πξνζηαηεύεη ηνπο γελλεηηθνύο 
αδέλεο ηνπ άλδξα 

  3   -   ------ 

4 Όζρεν Γ Οη αξζεληθνί γακέλεο καδί κε  εθθξίκαηα   4   -   ------ 



8 

2.α) ηνλ άλζξσπν ν αιθηζκόο ειέγρεηαη από ην ππνιεηπόκελν αιιειόκνξθν γνλίδην  α.  

         Ο θπζηνινγηθόο θαηλόηππνο ειέγρεηαη από ην επηθξαηέο αιιειόκνξθν γνλίδην  Α. 

         i) Να γίλεη δηαζηαύξσζε αλάκεζα ζε δύν άηνκα εηεξόδπγα γηα ην αιιειόκνξθν πνπ  
         πξνθαιεί ηνλ αιθηζκό.                                                                                                      2,5κ                                                                      
                                                                                        Γηαζηαύξσζε 

                  Γνλείο :                                        --------                   Χ                ----------      

                  Γακέηεο :                                 ------ ,  -------                            -------,  --------       

                  Γνλόηππνη παηδηώλ :         -----------,  -----------------,  -----------------,  ----------------       

         ii) Να γξάςεηε ηνπο θαηλόηππνπο ησλ παηδηώλ θαη ηελ αλαινγία κε ηελ νπνία απηνί  
              εκθαλίδνληαη.                                                                                 1κ                                                                   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         iii) Ο αιθηζκόο είλαη γνληδηαθή ή ρξσκνζσκηθή κεηάιιαμε θαη πηα ζπλέπεηα έρεη ζηνλ  
              oξγαληζκό ε κεηάιιαμε απηή;                                                                                          1κ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   iv) Να αλαθέξεηε δύν θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ κε αιθηζκό.                      1κ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 v) Να νλνκάζεηε ηξεηο κεηαιιαμνγόλνπο παξάγνληεο.                                          1,5κ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.β) Γίλνληαη νη γνλόηππνη : Γγ , γγ , ΓΓ , ΛΛ , Λι  θαη ιι. 

         i) Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο πνπ αλήθνπλ ζε νκόδπγα άηνκα.                                     2κ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ii) Να ζεκεηώζεηε ηνπο γνλόηππνπο δύν αηόκσλ πνπ έρνπλ ηνλ ίδην θαηλόηππν αιιά  
             δηαθνξεηηθό γνλόηππν                             1κ                                                                                                                                                  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                    

2.γ) i) Με πνηό είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο πξνθύπηνπλ ηα γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ  

           θαη πόζα ρξσκνζώκαηα έρεη θάζε γακέηεο;                 1κ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

         ii) Πώο ζπκβνιίδνπκε ην ρξσκόζσκα πνπ θαζνξίδεη ην αξζεληθό άηνκν ζηνλ άλζξσπν θαη  
             πνηά είλαη ηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ηεο γπλαίθαο;                1κ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                         
Μαξία  Αλησληάδνπ            Η Γηεπζύληξηα 
Έιελα Ρώζζνπ 

                                                                                                        Χξηζηνύιια πξίκε                                                                                                                                                                                                    
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2.α) ηνλ άλζξσπν ν αιθηζκόο ειέγρεηαη από ην ππνιεηπόκελν αιιειόκνξθν γνλίδην  α.  

         Ο θπζηνινγηθόο θαηλόηππνο ειέγρεηαη από ην επηθξαηέο αιιειόκνξθν γνλίδην  Α. 

         i) Να γίλεη δηαζηαύξσζε αλάκεζα ζε δύν άηνκα εηεξόδπγα γηα ην αιιειόκνξθν πνπ  
         πξνθαιεί ηνλ αιθηζκό.                                                                                                      2,5κ                                                                      
                                                                                        Γηαζηαύξσζε 

                  Γνλείο :                                        --------                   Χ                ----------      

                  Γακέηεο :                                 ------ ,  -------                            -------,  --------       

                  Γνλόηππνη παηδηώλ :         -----------,  -----------------,  -----------------,  ----------------       

         ii) Να γξάςεηε ηνπο θαηλόηππνπο ησλ παηδηώλ θαη ηελ αλαινγία κε ηελ νπνία απηνί  
              εκθαλίδνληαη.                                                                                 1κ                                                                   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         iii) Ο αιθηζκόο είλαη γνληδηαθή ή ρξσκνζσκηθή κεηάιιαμε θαη πηα ζπλέπεηα έρεη ζηνλ  
              oξγαληζκό ε κεηάιιαμε απηή;                                                                                          1κ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   iv) Να αλαθέξεηε δύν θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ κε αιθηζκό.                      1κ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 v) Να νλνκάζεηε ηξεηο κεηαιιαμνγόλνπο παξάγνληεο.                                          1,5κ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.β) Γίλνληαη νη γνλόηππνη : Γγ , γγ , ΓΓ , ΛΛ , Λι  θαη ιι. 

         i) Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο πνπ αλήθνπλ ζε νκόδπγα άηνκα.                                     2κ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ii) Να ζεκεηώζεηε ηνπο γνλόηππνπο δύν αηόκσλ πνπ έρνπλ ηνλ ίδην θαηλόηππν αιιά  
             δηαθνξεηηθό γνλόηππν                             1κ                                                                                                                                                  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                    

2.γ) i) Με πνηό είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο πξνθύπηνπλ ηα γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ  

           θαη πόζα ρξσκνζώκαηα έρεη θάζε γακέηεο;                 1κ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

         ii) Πώο ζπκβνιίδνπκε ην ρξσκόζσκα πνπ θαζνξίδεη ην αξζεληθό άηνκν ζηνλ άλζξσπν θαη  
             πνηά είλαη ηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ηεο γπλαίθαο;                1κ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                        
             Η Γηεπζύληξηα 
 

                                                                                                        Χξηζηνύιια πξίκε                                                                                                                                                                                                   
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Οδηγίες:  

 Να γξάθεηε κόλν κε κπιε κειάλη. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

 Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 8 ζειίδεο. 

 
ΜΔΡΟ Α΄: 

Να απαληήζεηε και ζηις ηέζζερις  εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

2,5 κνλάδεο. 

 
1. α) Η είζνδνο ηνπ αέξα ζηνπο πλεύκνλεο ιέγεηαη ……………………….Η έμνδνο ηνπ 

αέξα από ηνπο πλεύκνλεο ιέγεηαη …………………...........Οη δπν απηέο ιεηηνπξγίεο 

απνηεινύλ ηελ ……………….……………  (κνλ. 0,75) 

 

β) Με ηελ αλαπλνή ν νξγαληζκόο πξνζιακβάλεη ………………………………. θαη 

απνβάιιεη ……………………….... ηνπ …………………………   (κνλ. 0,75) 

 

γ) Τα θπξηόηεξα όξγαλα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη νη δπν ……………………. 

(κνλ. 0,25) 

 

δ) Τν ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο πνπ κεηαθέξεη ην νμπγόλν από ηηο θπςειίδεο ησλ 

πλεπκόλσλ ζηνπο ηζηνύο είλαη ηα ……………………………...    ……………………………. 

Τν ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο πνπ κεηαθέξεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα από ηνπο ηζηνύο ζηηο 

θπςειίδεο είλαη  ην ……………………………   (κνλ. 0,75) 

 

2.α) Οη θπξηόηεξεο νπζίεο ησλ ηξνθώλ είλαη:                                                      (κνλ. 1,5) 

i………………………………………………… ii ………………………………………………… 

iii………………………………………….……. iv ………………………………………………. 

v………………………………………………..  vi……………………………………………… 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΙΑΝΔΛΛΟΤ ΚΑΙ ΘΔΟΓΟΣΟΤ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 
ΣΑΞΗ: Γ΄                                                             Βαθμός: 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 4/6/2013                                   Αριθμηηικώς:  .......................................... 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ώρες (Βιολογία – Ανθρωπολογία - Υημεία)    Ολογράθως:   .......................................... 
                                                                            Τπογραθή:     .......................................... 
 
Όλνκα: ................................................................................. Τκήκα: ...........  Αξηζκόο:......... 
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β) Να αλαθέξεηε δπν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ρξεηαδόκαζηε ηξνθή.       (κνλ. 1)  

i ………………………………………………….…………………………………………………. 

ii ………………………………………………………………….………………………………… 

 

 

3. α)Τα ρεκηθά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε ζηνλ άλζξσπν 

είλαη ην …………………………….. θαη ην …………………………………… (κνλ. 0,5) 

 

β) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο νξγαληθέο ελώζεηο ζηε ζηήιε Α κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηε ζηήιε 

Β.             (κνλ. 2) 

Σηήιε Α: Οξγαληθέο ελώζεηο  Σηήιε Β: Λεηηνπξγίεο  

1…… 

2……. 

3……. 

4……. 

1. Υδαηάλζξαθεο  Α. Καζνξίδνπλ ηα θιεξνλνκηθά γλσξίζκαηα 

2. Πξσηεΐλεο  Β. Απνζήθεο ελέξγεηαο ησλ νξγαληζκώλ 

3. Ληπίδηα  Γ. Γνκηθά ζπζηαηηθά ησλ θπηηάξσλ 

4. Ννπθιετθά νμέα Γ. Πεγή ελέξγεηαο γηα ηνπο νξγαληζκνύο 

 

 

4. α) Η ξύπαλζε ζην πεξηβάιινλ νθείιεηαη  θπξίσο ζε ……………………………. πνπ 

δεκηνπξγεί ν άλζξσπνο ελώ ε κόιπλζε νθείιεηαη ζε ………………………………..……… 

(κνλ. 0,5) 

 

β) Τα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηε ξύπαλζε ηνπ 

αηκνζθαηξηθνύ αέξα είλαη: (κνλ. 2) 

i…………………………………………………….……………………………… 

ii………………………………………………………………………….……….. 

iii………………………………………………………………………………….. 

iv………………………………………………………………………………….. 
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ΜΔΡΟ Β΄: 

Να απαληήζεηε μόνο ζηις ηρεις από ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε 

βαζκνινγείηαη κε 6 κνλάδεο. 

 

1. α) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. 

Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3,4,5. (κνλ.2,5) 

 

 

 

1 ……………………………………… 

2 ……………………………………… 

3 ……………………………………… 

4 ………………………………………                      

5……………………………………….. 

 

 

β) Να αλαθέξεηε δπν παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ νθείινληαη ζε 

κηθξόβηα. (κνλ. 1) 

i…………………………………………………….……………………………… 

ii………………………………………………………………………….……….. 

 

γ) Πνηα ζνβαξή αζζέλεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο νθείιεηαη ζην θάπληζκα;    

(κνλ. 0,5) 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

δ) Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο ζηε ζηήιε Α  κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο ζηε 

ζηήιε Β.          (κνλ.2) 

Σηήιε Α: Σπζηαηηθά αίκαηνο Σηήιε Β: Λεηηνπξγίεο  

1………… 

2………… 

3………… 

4…………. 

1.  Δξπζξά αηκνζθαίξηα Α. Άκπλα νξγαληζκνύ 

2.  Λεπθά αηκνζθαίξηα Β. Μεηαθνξά νμπγόλνπ 

3.  Αηκνπεηάιηα Γ. Μεηαθνξά ζξεπηηθώλ νπζηώλ 

4.  Πιάζκα Γ. Τερλεηή αλνζία 

 Δ. Πήμε αίκαηνο 
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2. Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άλδξα. 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3,4,5, 6.   (κνλ.3)                     

                                                                                

 

                                                                               1: …………………………………….. 

                                                                               2: …………………………………….. 

                                                                               3: ……………………………………... 

                                                                                4: ……………………………………… 

                                                                                5: ……………………………………… 

                                                                                6:………………………………………. 

  

β) Σε πνηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο:                    (κνλ.1,5)                                                       

i) Παξάγνληαη ηα σάξηα: ……...…………………………………………………………… 

ii) Γνληκνπνηείηαη ην σάξην: …...…………………………………………………………… 

iii) Αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν: …...…………………………………………………………                                                                            

        

γ) Tα ζειπθά γελλεηηθά θύηηαξα είλαη ηα ………………………… πνπ παξάγνληαη ζηηο 

……………………………………  Έλα σάξην θάζε κήλα ειεπζεξώλεηαη ζηνλ σαγσγό, 

όπνπ κπνξεί λα γίλεη  ………………………..…………, αλ ππάξρνπλ ζπεξκαηνδσάξηα.   

(κνλ. 1,5) 

 

3. α) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα  δσηθό θύηηαξν. Να νλνκάζεηε ηα νξγαλίδηα πνπ 

δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3,4.     (κνλ.2) 

 

 

1 …………….……………………………… 

2 ………………….………………………… 

3 …………………………………………... 

4 …………………………………………… 

 

 
β) Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληδίσλ 

κε ηνπο αξηζκνύο 1, 2, 3.    (κνλ. 1,5) 

1…………………………………………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………… 
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γ) Να αλαθέξεηε δπν ιόγνπο πνπ αηηηνινγνύλ όηη ην πην πάλσ θύηηαξν είλαη δσηθό. 

(κνλ.1) 

i……………………………………………………………………………………………………… 

ii………………………………………………………………...…………………………………... 

 

δ) i)Τν θύηηαξν πνπ θαίλεηαη πην θάησ είλαη επθαξπσηηθό ή πξνθαξπσηηθό;    (κνλ.  0,5) 

 

   …………………………………………………………….. 

 

ii) Να αλαθέξεηε δπν ιόγνπο πνπ λα αηηηνινγνύλ ηελ 

απάληεζή ζαο.  (κνλ. 1) 

η……………………………………………………………………………………………………… 

ηη…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

4. Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα ηξνθηθό πιέγκα. Αθνύ ην κειεηήζεηε λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

  

                                                                                 

                                                                                α) Να νλνκάζεηε έλα:        (κνλ. 2,5) 

                                                                                παξαγσγό:…………………………….                                                                              

                                                                                θπηνθάγν: ……………………………. 

                                                                                ζαξθνθάγν:……………………………                                                                                 

                                                                                θαηαλαισηή 1εο ηάμεο:……………… 

                                                                                θαηαλαισηή 2εο ηάμεο:……………… 

 

 

 

 

β) Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα δεκηνπξγήζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα. 

(κνλ.1) 

………………………………………………………………………………………………………  

 

γ) i) Τη ζα ζπκβεί ζηνλ πιεζπζκό ησλ αθξίδσλ αλ κεησζνύλ ηα  ζπνπξγίηηα;     (κνλ. 0,5) 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ii) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.     (κνλ.1)  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

δ) Να αλαθέξεηε δπν δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

δηαηαξαρζεί ν θύθινο ηνπ άλζξαθα. (κνλ. 1) 

η………………………………………………………………………………………………………

ηη…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: 

Να απαληήζεηε μόνο ζηη μια από ηηο δπν εξσηήζεηο. Η νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη 
κε 12 κνλάδεο. 
 

1.α) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ.   Να νλνκάζεηε 

ηα όξγαλα πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3,4, 5. (κνλ.2,5) 

 

 

 

       1………………………………………. 

2……………………………………….

3……………………………………….

4………………………………………. 

                                                                              5………………………………………. 

 

β) Να αληηζηνηρίζεηε ηα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηε ζηήιε Α κε ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο ζηε ζηήιε Β.   (κνλ. 3) 

Όξγαλα πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο Λεηηνπξγία πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο  

1…….… 

2………. 

3……….. 

4……….. 

5…….… 

6…….… 

1. Λεπηό έληεξν  Α. Τεκαρηζκόο ηξνθήο 

2. Σηνκάρη  Β. Παξαγσγή ρνιήο 

3. Σηνκαηηθή θνηιόηεηα Γ. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηξνθήο 

4. Οηζνθάγνο Γ. Απνβνιή άρξεζησλ νπζηώλ 

5. Πξσθηόο Δ. Μεηαθνξά ηξνθήο 

6. Σπθώηη  ΣΤ. Οινθιήξσζε πέςεο 
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γ) η) Να αλαθέξεηε ηηο ηέζζεξηο νκάδεο αίκαηνο.  (κνλ. 1) 

i…………      ii…………           iii…………           iv………. 

ηη) Παλδόηεο είλαη ε νκάδα ……….. θαη παλδέθηεο ε νκάδα …………. (κνλ. 0,5) 

 

δ) Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε θαξδηά ηνπ αλζξώπνπ. 

 Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1,2,3,4,5. (κνλ.2,5) 

        

 

1 ………………………..……………………… 

2 ………………………..……………………… 

3 …………………………………..…………… 

4 ……………………………………………..… 

5 ……………………………………………….. 

 

 

 

 

ε) i) Τν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ηελ ηνκή από δπν δηαθνξεηηθά αηκνθόξα αγγεία. Πνην 

από ηα δπν αγγεία είλαη αξηεξία θαη πνην θιέβα;                                  (κνλ. 0,5)  

                                                                                    Α.…………………………………….. 

                                                                                    Β………………………………………                                                                            

                                                                   

                                                                           ii) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                           

                                                                              (κνλ. 1) ………………………………… 

                                                                              ……………………………………………   

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………    

  

ζη) η)Πνηα αηκνθόξα αγγεία έρνπλ βαιβίδεο; (κνλ. 0,5) ……………………………………… 

ηη) Γηαηί έρνπλ βαιβίδεο; (κνλ. 0,5) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………    
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2. Ο παηέξαο ηνπ  Μηράιε έρεη θαθέ κάηηα, ΚΚ. Η κεηέξα ηνπ έρεη κπιε κάηηα, κκ. Τν 

γνλίδην Κ γηα  ηα θαθέ κάηηα είλαη επικραηές θαη ην γνλίδην κ γηα ηα κπιε κάηηα είλαη 

σπολειπόμενο. 

 

α) i) Να δείμεηε ηε δηαζηαύξσζε. (κνλ. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii) Ο  Μηράιεο είλαη νκόδπγνο ή εηεξόδπγνο; …………………………………..(κνλ. 1) 
 
 iii) Πνηνο είλαη ν θαηλόηππνο ηνπ Μηράιε;…………………………………….(κνλ. 1)  
 
iv) Πνηνο είλαη ν γνλόηππνο ηνπ  Μηράιε;……………….……..………………(κνλ. 1) 
 
 

β) Ο  Μηράιεο παληξεύεηαη κηα γπλαίθα εηεξόδπγε κε θαθέ κάηηα. 

i) Να δείμεηε ηε δηαζηαύξσζε. (κνλ. 4) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ii) Τα παηδηά ηνπο ζα έρνπλ θαθέ ή κπιε κάηηα; Να δώζεηε ηηο πηζαλόηεηεο γηα θάζε 

ελδερόκελν.  (κνλ. 2) 

παηδηά κε θαθέ κάηηα:…………….., παηδηά κε κπιε κάηηα:………………… 

 

 

                                                                                           Ο Γηεπζπληήο 

                                                      

 

                                                                                                     Δπαγόξαο Καξαγηώξγεο 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΣΙΩΝ                                                       ΒΑΘΜΟ Απιθμ:……... 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012 - 2013                                                                Ολογπάθυρ:………... 

                                                                                                          Τπογπ. Καθηγηηή:……….. 

 
ΓΡΑΠΣΔ  ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 
ΜΑΘΗΜΑ:ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΥΗΜΔΙΑ                                                                        ΣΑΞΗ: Γ΄ 
 
ΥΡΟΝΟ: 2 ώπερ                                                        ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 07 / 06 / 13 
 
 
Όνομα μαθηηή:…………………………………………………………   Σμήμα:……….    Απ:……. 
 
 
ΟΓΗΓΙΔ: 1. Να γπάτεηε μόνο με μελάνι μπλέ ή μαύπο. 

  2. Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθυηικού ςγπού 

  3. Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από εννέα (9) ζελίδερ 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Μνλάδεο 40) 
 

ΜΔΡΟ Α΄ (Μνλάδεο 10) 

Να απαληήζεηε Δ ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζη (2,5) κνλάδεο. 

 

1. α) Να νλνκάζεηε ηα νζηά κε ηηο ελδείμεηο 1-4 ζην αθόινπζν ζρήκα.                             (μ.1) 

 

 

     1……………………………………… 

     2……………………………………… 

     3……………………………………… 

     4……………………………………… 

 

 

 

 
β) Να νλνκάζεηε ηηο παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ δείρλνπλ ηα ζρήκαηα Α, Β, Γ.   
                                                                                                                                        (μ.1,5)                                                                                                    

       
  Α.......................................................... 

  Β.......................................................... 

            Γ........................................................... 
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2. α) Να αλαθέξεηε ηξείο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αλαπλνή πξέπεη λα γίλεηαη από ηε κύηε θαη 

όρη από ην ζηόκα.                                                                                                            (μ.1,5) 

i………………………………………………………………………………………………………….. 

ii…………………………………………………………………………………………………………. 

iii…………………………………………………………………………………………………………. 

β) i. Πνύ βξίζθεηαη ε επηγισηηίδα;                                                                                   (μ.0,5) 

 .............................................................................................................................................. 

 ii. Σε ηη ρξεζηκεύεη;                                                                                                      (μ.0,5) 

 ...............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................... 

 

3. Σηα θύηηαξα ηεο γπλαίθαο ππάξρνπλ 22 δεύγε απηνζσκηθώλ ρξσκνζσκάησλ θαη ην δεύγνο 
ρξσκνζσκάησλ ΦΦ ελώ ζηνλ άληξα, εθηόο από ηα 22 δεύγε απηνζσκηθώλ ρξσκνζσκάησλ, 
ππάξρεη θαη ην δεύγνο ρξσκνζσκάησλ ΦΥ. 
 
α) Να κειεηήζεηε ην πην θάησ δηάγξακκα θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζε απηό.            (μ.2)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

      β) Πώο νλνκάδνληαη ηα ρξσκνζώκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ην θύιν;                                 (μ.0,25) 

 .................................................................................................................................................... 

      γ) Πνηνο από ηνπο δύν γνλείο θαζνξίδεη ην θύιν ηνπ παηδηνύ;                                       (μ.0,25)  

 .................................................................................................................................................... 
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4. Η Μάξζα ρξεηάδεηαη επεηγόλησο κεηάγγηζε. Η νκάδα αίκαηόο ηεο είλαη A Rh+ (Α θεηικό).  
      Υπάξρνπλ δηαζέζηκνη νη πην θάησ αηκνδόηεο: 
 

Νηόβε          Ο Rh- 
Αιέμεο         ΑΒ Rh+ 
Πάλνο          Α Rh+ 
Μαιβίλα       Β Rh- 
Μελάο          Ο Rh+ 
Σεκέιε         Α Rh- 

 
       α) Πνηα από ηα πην πάλσ άηνκα κπνξνύλ λα δώζνπλ αίκα ζηε Μάξζα;                          (μ.1) 

     ……………………………….……………………………………………..............................….. 

…………………………………………………………………………………............................. 

  
       β) Πώο νλνκάδεηαη ε νκάδα (Ο) θαη γηαηί;            (μ.0,5) 

…………………………………………………………………….............................…………… 

…………………………………………………………………………………............................. 

       γ) Πώο νλνκάδεηαη ε νκάδα (ΑΒ) θαη γηαηί;          (μ.0,5) 
…………………………………………………………………………………............................. 

……………………………………………………………………….............................………… 

       δ) Αλ ε  Μάξζα είρε νκάδα αίκαηνο Α Rh- (Α απνηηικό), πνηα από ηα πην πάλσ άηνκα ζα 
           κπνξνύζαλ λα ηεο δώζνπλ αίκα;                                                                               (μ.0,5) 

           …................................…………………………………………………………………………….. 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄ (Μνλάδεο 18) 

Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ηξεηο (3) από ηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. 

Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

 

1. Τν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ηε ζύλδεζε δύν νζηώλ κε δηάξζξσζε.  
     α) Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο 1-5 ζην πην θάησ ζρήκα.                                                   (μ.2,5) 

  

    

 1................................................................. 

 2.................................................................  

 3................................................................. 

 4................................................................. 

 5................................................................. 
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 β) Σε ηη ρξεζηκεύεη  

 i. ην κέξνο κε ηνλ αξηζκό 3;             (μ.0,5) 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ii. ην κέξνο κε ηνλ αξηζκό 5;             (μ.0,5) 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ην είδνο ηεο άξζξσζεο θαη ηελ θίλεζε πνπ 
    κπνξνύλ λα θάλνπλ ηα νζηά κεηαμύ ηνπο.                                                                     (μ.2) 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

δ) Τη νλνκάδνπκε θάηαγκα;                                                                                               (μ.0,5) 

    ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 

2. Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηηο ελδείμεηο 1-6.                                                                     (μ.3) 

 

  1……………………………………..……. 

  2…………………………………………… 

  3…………………………………………… 

  4…………………………………………… 

  5…………………………………………… 

  6…………………………………………… 

 

 

 

  

 

 Δίδορ άπθπυζηρ Δπιηπεπόμενερ κινήζειρ 
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 β) i. Τη είλαη ε θξπςνξρία;                        (μ.0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………. 

.................................................................................................................................................... 

  ii. Πνην πξόβιεκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε πάζεζε απηή ζηνλ άληξα θαη γηαηί;         (μ.1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

      γ) i. Να αλαθέξεηε ηξεηο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεηαδίδεηαη ην  A.Ι.D.S.                   (μ.0,75) 

 .………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………….……………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………............................... 

  ii. Να γξάςεηε κε πνην ηξόπν ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα πξνθπιαρηεί από ηελ πην πάλσ 
      αζζέλεηα.              (μ.0,25) 

      ...........……………………………………………………………………………………………….. 

   iii. Δίλαη ην Α.Ι.D.S. θιεξνλνκηθό;                                                                                 (μ.0,5) 

        ...........................................................................................................................................  
 

 
 
3. α) Πην θάησ θαίλεηαη ε αληαιιαγή αεξίσλ ζε κία θπςειίδα.                                                                             
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. Να νλνκάζεηε ηα αέξηα πνπ ζπκβνιίδνπλ ηα γξάκκαηα Α θαη Β.         (μ.1)                                        

       Α: ………………………………  

       Β: ……………………………… 

ii. Με πνην ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο κεηαθέξεηαη ην αέξην Α από θαη πξνο ηνπο ηζηνύο;   (μ.0.5) 

        ............................................................................................................................................... 
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 iii. Να εμεγήζεηε γηαηί ε ζπγθέληξσζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα είλαη κεγαιύηεξε ζηελ εθπλνή 
      από απηήλ ηεο εηζπλνήο.                                       (μ.1) 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 β) Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο 
    δαθηπιίνπο ζρήκαηνο κηζνύ θξίθνπ.                                     (μ.2) 

 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 γ) Να αλαθέξεηε ηξείο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα πξνθπιάμνπκε ηελ πγεία ηνπ 
    αλαπλεπζηηθνύ καο ζπζηήκαηνο.                (μ.1,5) 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

 

4.  α) Η Σεκέιε έρεη θαλνληθνύο θύθινπο 28 εκεξώλ θαη είρε πεξίνδν ζηηο 7 Μαΐνπ.     

  Να γξάςεηε ηηο εκεξνκελίεο γηα ηα αθόινπζα:                      (μ.1,5) 

i. σνξξεμία ηεο Σεκέιεο:…………….…………………………… 

ii. θξίζηκε πεξίνδνο ηεο Σεκέιεο:…………………………………. 

iii. επόκελε πεξίνδνο ηεο Σεκέιεο:……………………………….. 

 

 

 β) Ο Πέηξνο θαη ν Κώζηαο είλαη αδέιθηα δίδπκα. Ο Πέηξνο είλαη μαλζόο θαη ν Κώζηαο 
θαζηαλόο.  
 
  i. Tη είδνπο δίδπκα είλαη; …………………………………………………………….             (μ.1)  
  ii. Από πόζα σάξηα θαη πόζα ζπεξκαηνδσάξηα πξνήιζαλ ηα αδέιθηα απηά;                (μ.1) 

  ………………………………………………………………………………………………………... 

  ………………………………………………………………………………………………………... 

 γ) Να γξάςεηε ην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο όπνπ                        (μ.1,5) 

  i. σξηκάδνπλ ηα σάξηα:……………………………………………………………………………. 

  ii. γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ:…………………………………………………………… 

  iii. δηνρεηεύεηαη ην ζπέξκα θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή:…………………………......…………. 

 δ) Να νλνκάζεηε έλα κεραληθό θαη έλα ρεκηθό κέζν αληηζύιιεςεο.                                  (μ.1) 

 Μεραληθό αληηζπιιεπηηθό κέζν: …………………………………………………………….. 

 Φεκηθό αληηζπιιεπηηθό κέζν: ………………………………………………………………... 
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ΜΔΡΟ Γ΄ (Μνλάδεο 12) 

Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε κηα (1) από ηηο δύν (2) εξσηήζεηο. 

Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δώδεθα (12) κνλάδεο. 

 

1. α) Πην θάησ ζαο δίλεηαη ην ζρήκα ηεο εζσηεξηθήο θαηαζθεπήο ηεο θαξδηάο.  

i. Να γξάςεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο κε ηνπο αξηζκνύο 1-6.                                      (μ.3) 

 
1………………………………………….. 

2………………………………………….. 

3………………………………………….. 

4………………………………………….. 

5………………………………………….. 

6………………………………………….. 

 

 

 
ii. Σε πνην ρώξν ηεο θαξδηάο ην ηνίρσκα είλαη παρύηεξν θαη γηαηί;                            (μ.1) 

 ........................................................................................................................................... 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

iii. Να εμεγήζεηε γηαηί ην δεμί κέξνο ηεο θαξδηάο δελ επηθνηλσλεί κε ην αξηζηεξό.   (μ.1) 

……………………………………………………………………………………….……………. 

               …………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

iv. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ αηκνθόξνπ αγγείνπ κε ηνλ αξηζκό 6.                             (μ.1) 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
 β)  i.Να γξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο ζηε κηθξή θπθινθνξία.                                    (μ.1,5) 

 ……………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 γ) Ο Βίθησξαο έρεη παηήζεη έλα ζθνπξηαζκέλν θαξθί. Τη λνκίδεηε όηη ζα ηνπ ρνξεγεζεί όηαλ 
      απηόο πάεη ζην λνζνθνκείν, εκβόιην ή νξόο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.     (μ.1,5) 

 ....................................................................................................................................................    

      .................................................................................................................................................... 

      …….…………………………………………………………………………………………………….. 

      δ) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα απνθύγνπκε παζήζεηο ηεο 
θαξδηάο θαη ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ.                                                                                 (μ.1) 

 …………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………... 
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 ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                                       (μ.2) 

      

 

 

 

 

 

 

2. α) Σην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ν ππξήλαο ηνπ θπηηάξνπ θάπνηνπ νξγαληζκνύ.  
 
  i. Πόζα ρξσκνζώκαηα έρεη ν νξγαληζκόο απηόο 

ζηα ζυμαηικά ηνπ θύηηαξα;                                     (μ.0,5) 

……………….………………………………………………..… 

ii. Πόζα ρξσκνζώκαηα έρεη ν νξγαληζκόο απηόο ζηα 

γεννηηικά ηνπ θύηηαξα;                                            (μ.0,5) 

……………………………..……………………………………. 

iii. Πώο νλνκάδνληαη κεηαμύ ηνπο ηα δεύγε ησλ 
ρξσκνζσκἀησλ I-V, II-VI, III-VII θαη IV-VIII;             (μ.0,5) 

……………………………………………………...…………...                               

   

       iv)  Αλ ην γονίδιο (Δ) είλαη ππεύζπλν γηα ην κέγεζνο ησλ θηεξώλ ηνπ πην πάλσ νξγαληζκνύ, 

       γηα πνην ραξαθηεξηζηηθό είλαη ππεύζπλν ην γονίδιο (ε) θαη γηαηί;            (μ.1) 

      …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 β) Πην θάησ απεηθνλίδνληαη ηα ρξσκνζώκαηα ζσκαηηθνύ θπηηάξνπ ελόο αλζξώπνπ.  
    Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 
i. Πώο νλνκάδεηαη ε δηπιαλή απεηθόληζε ησλ 

  ρξσκνζσκάησλ;                                             (μ.0,5) 

   ................................................................................ 

ii. Σην άηνκν απηό ππάξρεη κηα ρξσκνζσκηθή 
  αλσκαιία. Πνηα είλαη απηή θαη ηη πξνθαιεί;        (μ.1) 

   ................................................................................. 

   ................................................................................. 

iii. Πνηα άιιε πιεξνθνξία κπνξεί λα καο δώζεη 
   ε πην πάλσ απεηθόληζε;                                 (μ.0,5) 

   ................................................................................. 

 Aπηηπίερ Φλέβερ 

Τνίρσκα   

Γηάκεηξνο   

Βαιβίδεο   

Λεηηνπξγία   
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   γ)  Τν επικπαηέρ γονίδιο (Β) είλαη ππεύζπλν γηα ηελ παξαγσγή ησλ αιπζίδσλ β ηεο 
   αηκνζθαηξίλεο. Τν ςπολειπόμενο παθολογικό αλληλόμοπθό ηος γονίδιο (β)  είλαη 
   ππεύζπλν γηα ηε κε παξαγσγή ησλ αιπζίδσλ β ηεο αηκνζθαηξίλεο.   
    
   Ο Τεύθξνο θαη ε Δζπεξία, πνπ είλαη θαη νη δύν πγηείο, απνθηνύλ παηδί κε Μεζνγεηαθή Αλαηκία. 
 

i.  Να θάλεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε δείρλνληαο όηη ην πην πάλσ κπνξεί λα ζπκβεί. 

 

ΓΙΑΣΑΤΡΩΗ 

                                                         Δζπεπία                                     Σεύκπορ 

           Γνλείο - γνλόηππνη:   ..........................................   ρ   .............................................       (μ.1) 

           

           Γακέηεο:                 ............................................         ...........................................       (μ.2) 

 

           Παηδηά - γνλόηππνη: .................................................................................................       (μ.1) 

            

           Παηδηά – θαηλόηππνη: .............................................................................................    (μ.0,5) 

 

           Πηζαλόηεηα γηα παηδί κε Μεζνγεηαθή Αλαηκία: ......................................................    (μ.0,5) 

ii. Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ηνλ λόκν ηνπ Μέληει πνπ ηζρύεη ζηελ πην πάλσ 
δηαζηαύξσζε.                                                                                                                (μ.1,5) 
................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

iii. Η Δζπεξία, έρεη κηα νπιή ζην ρέξη ηελ νπνία απέθηεζε κεηά από κία εγρείξηζε. Δίλαη 

δπλαηό θάπνην από ηα παηδηά ηεο λα θιεξνλνκήζεη ηελ νπιή απηή; Nα δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο.                                                                                                                  (μ.1) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

                                                                                                          

               

    Δηζεγἠηξηεο           Η δηεπζύληξηα 

 

Μαξία Κπξηαθίδνπ 

Διίλα Αγαζαγγέινπ              Δηξήλε Θενράξνπο 
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      ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ ΛΑΚΑΣΑΜΔΗΑ 
 
      ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2012-2013 

 

Βαθμός: ……………………………. 

Ολογράθως: ………………………. 

Τπογραθή: ………………………… 

 

                   ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 

 

     ΜΑΘΖΜΑ : ΒΗΟΛΟΓΗΑ-ΥΖΜΔΗΑ                                           ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 12/6/2013 

     ΣΑΞΖ: Γ΄                                                                                ΥΡΟΝΟ: 2 ΩΡΔ 

  Όνομα: ……………………………………………………………….... Σμήμα: …… Αριθμός: …… 

                                                   ΒΗΟΛΟΓΗΑ (Μονάδες 40) 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε: Α, Β, Γ θαη πεξηιακβάλεη 10 ζειίδεο. 

 

ΜΔΡΟ Α ( μονάδες 10) 

Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηις ερωηήζεις. Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 2,5  

μονάδες. 

 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ παζήζεηο- βιάβεο ησλ νζηώλ, 

επηιέγνληαο ηνλ θαηάιιειν όξν από ηνπο αθόινπζνπο: θνιίσζε, Λόξδσζε, Κάηαγκα, 

Γηζθνπάζεηα, Δμάξζξσζε, Γηάζηξεκκα, Ραρίηηδα. 

 

Ράγηζκα ή ζπάζηκν ησλ νζηώλ. ...................................................................................... 

Έιιεηςε βηηακίλεο D. …………………………………………………………………………… 

Κάκςε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πξνο ηα πιάγηα. ........................................................... 

Μεηαηόπηζε ή βιάβε κεζνζπνλδύιηνπ δίζθνπ. ............................................................... 

Σέλησκα ή ζπάζηκν ζπλδέζκσλ. .................................................................................... 

                                                                                                                               (κ.2,5) 
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2.Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ηήιεο Β.   

              

ηήιε Α ηήιε Β Α - Β 

1.Κπηηαξηθή κεκβξάλε Α .Κέληξν παξαγσγήο ελέξγεηαο ηνπ θπηηάξνπ 1 ...... 

2.Μηηνρόλδξην Β. Κέληξν ειέγρνπ ηνπ θπηηάξνπ 2 ...... 

3.Ρηβόζσκα Γ. Σξνπνπνηνύληαη νη πξσηεΐλεο θαη παίξλνπλ      
ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή 

3 ...... 

4.Ππξήλαο Γ. Διέγρεη ηελ είζνδν θαη έμνδν νπζηώλ από ην     
θύηηαξν. 

4 ..... 

5.ύκπιεγκα Golgi Δ. ύλζεζε πξσηετλώλ 5 ..... 

    

                                                                                                                                       (κ .2,5) 

 

3.Να κειεηήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

αθνινπζνύλ. 

    Α) Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1 έσο 4.           

  

  1........................................................   

  2......................................................... 

  3......................................................... 

  4........................................................ 

                                                                                                                        (κ .2) 

    Β) Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηνπ ζπζηαηηθνύ κε ηνλ αξηζκό 1;      

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................    

                                                                                                                                   (κ.0,5) 
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4. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ηήιεο Β.   

              

ηήιε Α ηήιε Β Α - Β 

1.Οηζνθάγνο 
 

Α .Κνηλόο δξόκνο πεπηηθνύ θαη αλαπλεπζηηθνύ 1 ...... 

2.Φάξπγγαο Β. Αξρίδεη ε απνξξόθεζε ησλ απιώλ πιηθώλ 
ηεο πέςεο 

2 ...... 

3.Γσδεθαδάθηπιν Γ. Πξνσζεί ηελ ηξνθή ζην ζηνκάρη 3 ...... 

4.Διηθώδεο έληεξν Γ. Αθόδεπζε 4 ..... 

5.Πξσθηόο Δ. Σν πξώην ηκήκα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ 5 ..... 

    

                                                                                                                                       (κ .2,5) 

ΜΔΡΟ Β ( μονάδες 18) 

Να απανηήζεηε ζε ΣΡΔΗ από ηις ηέζζερις ερωηήζεις. Ζ κάθε ζωζηή απάνηηζη 

βαθμολογείηαι με 6 μονάδες. 

 

 1.Α)Γύν κέξε ελόο καθξνύ νζηνύ είλαη ν αξζξηθόο ρόλδξνο θαη ην πεξηόζηεν. Να γξάςεηε          

  πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπο.                                                                                       (κ. 2)                                                                                           

  

 Αξζξηθόο ρόλδξνο 

  ........................................................................................................................................... 

  ........................................................................................................................................... 

  Πεξηόζηεν 

  .......................................................................................................................................... 

  ..........................................................................................................................................   

  

  Β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα θαηάιιεια.                                       (κ. 2) 

 

ΔΗΓΟ ΑΡΘΡΩΖ ΒΑΘΜΟ (ΔΚΣΑΖ) 
ΚΗΝΖΖ 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

  Οζηά θξαλίνπ 

 Δθηεηακέλεο θηλήζεηο  

   

  Γ) Η ζπνλδπιηθή καο ζηήιε δεκηνπξγεί ηέζζεξα κσρηώμαηα λα ηα νλνκάζεηε.    (κ. 2) 

 

i ……………………………………………………..  ii …………………………………………….. 

iii ……………………………………………………  iv ……………………………………………. 
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2.Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ ζρέζε κε ην πεπηηθό ζύζηεκα. 

 Α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1-6.       (κ. 3) 
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. 

 

 

 

 

 

 

Β) Πνην πγξό παξάγεηαη ζην κέξνο κε ηνλ αξηζκό 2 θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ;      (κ. 1)

 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 

 

Γ) Γηαηί νη θπηηθέο ίλεο είλαη ηόζν απαξαίηεηεο ζηε δηαηξνθή καο αθνύ δελ πέπηνληαη θαη  

δελ απνξξνθώληαη;                                                                                                        (κ.2) 

 

i)   ........................................................................................................................................ 

   .......................................................................................................................................... 

      ……………………………………………………………………………………………………. 

  ii)   ......................................................................................................................................... 

    ........................................................................................................................................... 

   …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1. ....................................................... 

2. ....................................................... 

3. ....................................................... 

4. ....................................................... 

5. ....................................................... 

6. ....................................................... 
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 3.Α) Να γξάςεηε ηξείο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αλαπλνή πξέπεη λα γίλεηαη από ηε κύηε 

θαη όρη από ην ζηόκα.                                                                                           (κ.1,5) 

i ……………………………………………………………………………………………………… 

ii ……………………………………………………………………………………………………... 

iii …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Β) Πνπ αθξηβώο βξίζθεηαη ε επηγισηηίδα θαη ζε ηη ρξεζηκεύεη; (κ.1,5) 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

 Γ) Πνηα είλαη ηα αέξηα πνπ θαίλνληαη ζην 

ζρήκα ;                                                  (κ.2) 

 

      Αέξην Α: ……………………………. 

 

      Αέξην Β: ……………………………   

                                                                                                                             

 

 

 

Πνην ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο κεηαθέξεη ην αέξην Α;........................................................... 

Πνην ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο κεηαθέξεη ην αέξην Β;........................................................... 

 

Γ) Να αλαθέξεηαη δπν παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ νθείινληαη ζην 

θάπληζκα.                                                                                                        (κ.1) 

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

ΑΕΡΙΟ  Α 

ΑΕΡΙΟ  Β 

Εκπνεόμενοσ 

αζρασ 

Ειςπνεόμενοσ 

αζρασ 
κυψελίδα 

Πορεία 

αίματοσ 

Αιμοφόρο 

αγγείο 
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 4.Α) ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλνληαη ηα ρξσκνζώκαηα ελόο  ζσκαηηθνύ        

αλζξώπηλνπ θπηηάξνπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i. Πόζα δεύγε από απηά ηα ρξσκνζώκαηα είλαη:                                           (κνλ. 1) 

 απηνζσκαηηθά    ……………… 

 θπιεηηθά             ……………… 
 

ii. Σν θύηηαξν απηό αλήθεη ζε άλδξα ή ζε γπλαίθα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 
                                                                                       (κνλ .2)                              
 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
iii. Πόζα απηνζώκαηα θαη πόζα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ζα πεξηέρεη έλα   γελλεηηθό 

θύηηαξν  ηνπ  πην πάλσ αηόκνπ;                                                                (κνλ .1)                             
 

 απηνζώκαηα:                   …………… 
 

 θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα: …………… 
 
 

Β) Να εμεγήζεηε ηεο πην θάησ έλλνηεο :                                                          (κνλ.2) 

     Καξπόηππνο: 

    ........................................................................................................................................ 

    ........................................................................................................................................ 

     Οκόινγα Χξσκνζώκαηα : 

    ...................................................................................................................................... 

    ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 
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ΜΔΡΟ Γ (μονάδες 12) 

 Να απανηήζεηε ζε ΜΗΑ από ηις δύο ερωηήζεις. Ζ ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με           

12 μονάδες. 

 

 1.Α) Να νλνκάζεηε ζην πην θάησ ζρήκα ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα πνπ    

δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-5.                                                                                                  (κ.2,5) 

      1 ...............................................................  

      2 ...............................................................   

      3 ............................................................... 

      4 ............................................................... 

      5 ...............................................................   

 

 

  Β) Πνηνο είλαη ν δηπιόο ξόινο ηεο έλδεημεο 5 ζην πην πάλσ ζρήκα;                              (κ. 1) 

   ................................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................................ 

 
 Γ) Να εμεγήζεηε ηηο πην θάησ έλλνηεο:                                                                         (κ. 3) 

  Έκκελε ξύζε                                                                                                                  .  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

  

 Ωνξξεμία 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

Φίκσζε 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

 

 

1 

4 

3 

2 

5

Α 
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Γ) ε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο                       (κ.1,5) 

Γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ; ......................................................................................... 

  Ωξηκάδνπλ ηα σάξηα; ................................................................................................................ 

  Αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν; ......................................................................................................... 

 

   Δ) αο δίλνληαη ηα πην θάησ γεγνλόηα: θύεζε, σνξξεμία, ηνθεηόο, σξίκαλζε σαξίνπ, 

γνληκνπνίεζε. Να ηα ηνπνζεηήζεηε κε ρξνλνινγηθή ζεηξά.                                              (κ.2,5) 

1 .....................................................................  →  2 .................................................................   

→ 3 ...................................................................  →   4 ............................................................ 

→ 5 .................................................................. 

 

Ε) Πόζα σάξηα θαη πόζα ζπεξκαηνδσάξηα ρξεηάδνληαη γηα λα δεκηνπξγεζνύλ ηα     

κνλνδπγσηηθά δίδπκα; 

Ωάξηα:………………………….,   πεξκαηνδσάξηα:……………………………… 

Σα κνλνδπγσηηθά δίδπκα ζα κπνξνύζαλ λα είλαη θαη δηαθνξεηηθνύ θύινπ;............................... 

                                                                                                                                        (κ.1,5)  

 

2.Σα πην θάησ αθνξνύλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο θαη ηα αγγεία κε ηνπο αξηζκνύο 1-6.               (κ.3)                 

    

     1. ............................................................ 

     2. ............................................................ 

     3. ............................................................ 

     4. ............................................................ 

     5. ............................................................ 

                                                                     6. ............................................................ 
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Β) Όηαλ ην αίκα θεύγεη δηακέζνπ ηνπ αγγείνπ κε ηνλ αξηζκό 6 πνπ νδεγείηαη θαη γηα πνην 

ζθνπό;                                                       (κ.1,5)

                     

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

 

Γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο                                                               (κ. 2) 

Ο ρώξνο ηεο θαξδηάο πνπ σζεί ην αίκα πξνο ηελ ανξηή είλαη .................................................. 

Ο ρώξνο ηεο θαξδηάο πνπ δέρεηαη αίκα από όιν ην ζώκα είλαη ............................................... 

Ο ρώξνο ηεο θαξδηάο κε ην πην παρύ ηνίρσκα είλαη ................................................................. 

Ο ρώξνο ηεο θαξδηάο πνπ δέρεηαη αίκα από ηνπο πλεύκνλεο είλαη ........................................... 

 

Γ) Να γξάςεηε ηελ πάζεζε πνπ ηαηξηάδεη ζηηο πην θάησ δειώζεηο                               (κ.2,5) 

Αλεμέιεγθηε παξαγσγή ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ. ........................................................................ 

Αληθαλόηεηα πήμεο ηνπ αίκαηνο ζηηο πιεγέο. ........................................................................... 

Χακειή πνζόηεηα αηκνζθαηξίλεο. ............................................................................................ 

Οη αξηεξίεο γίλνληαη ζθιεξέο θαη άθακπηεο. ............................................................................ 

Πήμε πνζόηεηαο αίκαηνο κέζα ζε αηκνθόξν αγγείν. ............................................................... 

 

Δ) Να γξάςεηε ηέζζεξηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο αξηεξίεο θαη θιέβεο.                           (κ .2) 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
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Ε) Άηνκν νκάδαο αίκαηνο Α  θαη ξέδνπο αξλεηηθό, ( Α
-
  )     είλαη ηξαπκαηίαο θαη ρξεηάδεηαη 

κεηάγγηζε αίκαηνο. Να νλνκάζεηε όιεο ηηο πηζαλέο νκάδεο αίκαηνο ιακβάλνληαο ππόςε  θαη 

ηνλ παξάγνληα ξέδνπο πνπ κπνξνύλ λα ηνπ ρνξεγεζνύλ.                                             (κ. 1) 

 

................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

                                                                                                   Ο   Γηεπζπληήο 

                                                                            

 

                                                                                                      Νίθνο Πξσηνπαπάο 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ ΣΟΤ                                                        ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 
ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ 
                                                                

ΓΡΑΠΣΔ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ 
  ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                                                     ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 07/06/13 

ΣΑΞΗ: Γ’                                                                                   ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 Ώπερ (Βιολογία+ Υημεία) 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ………………………………………………………… ΣΜΗΜΑ: …… ΑΡ.: ……… 

ΒΑΘΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑ:..…… /40 → ..…….. /20                      ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΘ. : …………………… 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ……………………………………………………………………………………………………. 

_________________________________________________________________________________ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: 40 μονάδερ 
 
ΟΓΗΓΙΔ:  Να γπάτεηε μόνο με μπλε ή μαύπη πένα. 
  Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού ςγπού (Tipp – Ex) και ηαινίαρ. 
  Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από ηα μέπη Α, Β και Γ. 
  Να απανηήζεηε ζε ΟΛΑ ηα μέπη. 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ (09) ΔΛΙΓΔ 

 
ΜΔΡΟ Α: (Μονάδερ 10) 

Να απανηήζεηε ΟΛΔ ηιρ επυηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 2,5 μονάδερ. 

 

1. i. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο  Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β:                      (μ. 1) 

                        Α                                                                                 Β 

     α. κηηνρόλδξηα                                                       ….. πξσηετλνζύλζεζε 

     β. ξηβόζσκα                                                          ….. θέληξα παξαγσγήο ελέξγεηαο 

    γ. ιπζνζώκαηα                                                     ….. ζύζηεκα κεκβξαλώλ 

     δ. ελδνπιαζκαηηθό δίθηπν                                     ….. πεξηέρνπλ δξαζηηθά έλδπκα 

     ε.  θπηηαξηθή κεκβξάλε               

      ii. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο:                                               (μ. 1.25) 

                                                                                                                                                 

       

 

 

 

iii. Πνηα ε ιεηηνπξγία ηεο έλδεημεο 5;                   (μ. 0.25) 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

1. ………………………. 
2. ………………………. 
3. ………………………. 
4. ………………………. 
5. ………………………. 
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2. i. Να ηνπνζεηήζεηε ζηε ζεηξά ηνπο πην θάησ όξνπο αξρίδνληαο από ηνλ απινύζηεξν:               (μ. 1) 

Οικοζύζηημα, Βιόζθαιπα, Πληθςζμόρ, Βιοκοινόηηηα 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ii. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                                                                (μ. 1) 

α) Όινη νη απηόηξνθνη νξγαληζκνί νλνκάδνληαη ……………………. 

β) Σν λεξό, ε ειηνθάλεηα θαη ην έδαθνο κηαο πεξηνρήο απνηεινύλ ηνπο ……………………… 

παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ έλα νηθνζύζηεκα. 

γ) Σα θύηηαξα πνπ δελ έρνπλ νξγαλσκέλν ππξήλα νλνκάδνληαη ………………………… 

δ) Η ακνηβάδα είλαη έλαο κνλνθύηηαξνο ……………………….. νξγαληζκόο. 

iii. Να αλαθέξεηε έλα παξάδεηγκα ανηαγυνιζμού, θαη έλα ζςνεπγαζίαρ νξγαληζκώλ ηνπ ηδίνπ 

είδνπο.                                                                                                                                            (μ. 0.5)         

…………………………………………………………………………………………………………….
....…..……………………………………………………………………………………………………. 
 

3.  i. Να νλνκάζεηε ηηο παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ησλ παηδηώλ πνπ θαίλνληαη ζηηο 
εηθόλεο β, γ θαη δ.                                                                                                                          (μ.0.75) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α. Φπζηνινγηθό      β. ………………     γ. …………….      δ. ……………………….. 
 
ii. Να νλνκάζεηε ηα θπξηώκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ επεξεάδνληαη ζηηο παζήζεηο β θαη γ 
όπσο θαίλνληαη ζην πην πάλσ ζρήκα.                                                                                         (μ.0.5)                                                      
β. …………………………………. γ. …………………………………………….. 
 

iii.  Να γπάτεηε κάηυ από κάθε οζηό ηηρ εικόναρ αν είναι μακπύ, βπασύ ή πλαηύ οζηό.  (μ. 0.75)                                                                                      

  

                                

 

 

……………………                 ………….……………           ……….………………        
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iv. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                                               (μ.0.5)                                      
         

 Η νξγαληθή νπζία πνπ πεξηέρεηαη ζηα νζηά νλνκάδεηαη …………………….…… 

 Μηα από ηηο αλόξγαλεο νπζίεο ησλ νζηώλ είλαη ……………………………..……. 
 

4. i. Να αλαθέξεηε δύν παζήζεηο ησλ δνληηώλ:                                                                              (μ. 0.5) 

………………………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

ii. Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο πξνθύιαμεο ησλ δνληηώλ από ηε κηθξνβηαθή πιάθα:                     (μ. 0.5) 

………………………………………………..................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

iii. Με πνηα άιια όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζπλεξγάδνληαη ηα δόληηα θαη πσο απηή ε 

ζπλεξγαζία βνεζά ζηελ επηηέιεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο;                            (μ. 0.5) 

………………………………………………..................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

iv. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε ξαρίηηδα.                                                                                               (μ. 0.5) 

………………………………………………..................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

v. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ ζπλδέζκσλ ζε έλα νζηό θαη πσο νλνκάδεηαη ε πάζεζε όπνπ ν αζζελήο 

έρεη ηελησκέλνπο ή ζπαζκέλνπο ζπλδέζκνπο;                                                                             (μ.0.5)  

………………………………………………..................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

 

ΜΔΡΟ Β: (Μονάδερ 18) 

Από ηιρ ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ, να απανηήζεηε μόνο ηιρ ηπειρ (3).  Κάθε οπθή απάνηηζη 

βαθμολογείηαι με 6 μονάδερ. 

1. i. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο:                                                     (μ. 2.25) 
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6

1
1. ……………………………………………… 
2. ……………………………………………… 
3. ……………………………………………… 
4. ……………………………………………… 
5. ……………………………………………… 
6. ……………………………………………… 
7. ……………………………………………… 
8. ……………………………………………… 
9. ……………………………………………… 
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ii. Πνηόο ν ξόινο ηνπ ζηνκαρηνύ ζην πεπηηθό ζύζηεκα;                                                                (μ. 0.5) 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

 
iii. Πνην όξγαλν παξάγεη ηε ρνιή;                                                                                                  (μ. 0.5) 
................................................................................................................................................................... 
 
iv. Ση νλνκάδνπκε αποππόθηζη θαη ηη αθομοίυζη ησλ ηξνθώλ θαη πνπ γίλνληαη απηέο νη δηαδηθαζίεο;                       
                                                                                                                                                          (μ. 1) 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
 
iv. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηα ηειηθά πξντόληα ηεο πέςεο:  (μ. 0.75)                                                   
 
 
                                                                                                                                                                                               
 

 

 

v. Οη δηαηξνθνιόγνη ππνζηεξίδνπλ πσο ε θπηηαξίλε είλαη απαξαίηεηε ζηε δηαηξνθή καο. Να γξάςεηε 

δύν ιόγνπο πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηελ άπνςε απηή.                                                                          (μ. 1) 

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. i. Να αλαγλσξίζεηε ηα κέξε 1- 4 ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο:                                                           (μ. 1) 

                

 

 

 

 

ii. Να αλαθέξεηε κηα ιεηηνπξγία γηα ηα κέξε κε ηνπο 
αξηζκνύο 1 θαη 4.                                       (μ. 2) 
           
1:……………….………………………...…………..………
…………………………………………………………………
…………………….………………….……........................... 
…………………………………………………………………
…………….……...……………..…………........................... 
4:…………………………………………………………………………………….….................................... 
…………………………………………………………………...……………...……….................................. 
…………………………………………………………………...……………...………................................. 

 
iii. Ο Δξαηνζζέλεο θαη ε Μύξηα είλαη δίδπκνη. Να γξάςεηε ηη είδνπο δίδπκνη είλαη θαη πώο 
δεκηνπξγήζεθαλ.                                                                                                                      (μ. 1.5) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

ΜΔΓΑΛΟΜΟΡΙΑ ΑΠΛΟΤΣΔΡΑ ΜΟΡΙΑ 

 ΜΟΝΟΑΚΥΑΡΙΣΔ 

ΠΡΩΣΔΙΝΔ  

ΛΙΠΑΡΔ ΟΤΙΔ  

1. …………………………………. 
2. …………………………………. 
3. …………………………………. 
4. …………………………………. 



5 
 

 
iv. Tη νλνκάδνπκε έκκελν ξύζε;                                                                                              (μ. 0.5) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………  
 
v. Να γξάςεηε δύο νοζήμαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνλ 
θπξηόηεξν ηξόπν κεηάδνζήο ηνπο                                                                                              (μ. 1) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 
3.i.  Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο  ηεο ζηήιεο Α κε απηνύο ηεο ζηήιεο Β.                                   (μ. 1.5)
  
 Α      Β 
1.Λεπραηκία     …… Δξπζξά αηκνζθαίξηα 
 
2. αηκνζθαηξίλε            ……Αληθαλόηεηα πήμεο ηνπ αίκαηνο 
 
3. Αηκνξξνθηιία    ……Αλεμέιεγθηε παξαγσγή ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ  
 
4. ηεθαληαίεο αξηεξίεο   ……Αηκαηώλνπλ ηελ θαξδία 
 
5. Θξόκβνο     ……Όγθνο πεθηνύ αίκαηνο κέζα ζηα αηκνθόξα αγγεία 
 
                                                                        …… Αλεμέιεγθηε παξαγσγή εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ 
       
ii. Πνηα νκάδα αίκαηνο νλνκάδεηαη πανδόηηρ  θαη πνηα  πανδέκηηρ  θαη γηαηί;                         (μ. 1)          
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
iii. Άηνκν κε νκάδα αίκαηνο Β ζε πνηεο νκάδεο αίκαηνο δίλεη θαη από πνηεο νκάδεο αίκαηνο παίξλεη;    
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...(μ. 1)     
 

  iv. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ζηηο δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ                                                                                      
                                                                                                                                                          (μ. 2) 
 

 ΑΡΣΗΡΙΔ ΦΛΔΒΔ 

ΣΟΙΥΩΜΑ   

ΓΙΑΜΔΣΡΟ   

ΒΑΛΒΙΓΔ   

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ   

 
v.  Να αλαγλσξίζεηε ηα πην θάησ αγγεία:                                                                                      (μ. 0.5) 

 
Α……………………………. 
Β……………………………. 
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4. i.Να ζπκπιεξώζεηε ζην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα ηξνθήο ηα αθόινπζα: πνληηθόο, ιαγόο, ζάκλνη, 

ειάθη                                                                                                                                                 (μ. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Να ηνπνζεηήζεηε ζην ζρεδηάγξακκα ηε θνξά ησλ βειώλ θαη λα γξάςεηε ηη αληηπξνζσπεύνπλ ηα 

βέιε ζε έλα ηξνθηθό πιέγκα;                                                                                                        (μ. 0.5) 

............................................................................................................................ 

iii. Να γξάςεηε 2 θαηαλαισηέο 1εο ηάμεο από ην πην πάλσ πιέγκα.                                            (μ. 1) 

1......................................   2. ….................................. 

 

iv. αο δίλνληαη νη πην θάησ πιεξνθνξίεο θαη αξηζκνί γηα ηνπο νξγαληζκνύο πνπ βξίζθνληαη ζε έλα 

νηθνζύζηεκα. 

 

 Να ηνπνζεηήζεηε ηνπο νξγαληζκνύο ζε κηα ππξακίδα πιεζπζκνύ:                                   (μ. 0.5) 

 

 

 

 

 

 

 Αλ εκθαληζηνύλ αθόκα 5 εξσδηνί ζε απηό ην νηθνζύζηεκα ηη πξνβιέπεηε λα ζπκβεί ζηελ ηξνθηθή 

ππξακίδα;                                                                                                                              (μ. 0.5) 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

Οπγανιζμοί Απιθμοί Οι επυδιοί είναι ποςλιά 

πος ηπώνε βαηπάσοςρ. Οι 

βάηπασοι ηπώνε 

γςμνοζάλιαγκερ. Οι 

γςμνοζάλιαγκερ είναι 

θςηοθάγοι. 

Φπηά 60000 

Δξσδηνί 6 

Βάηξαρνη 360 

Γπκλνζάιηαγθεο 18000 
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 Να ζρεδηάζεηε ηε λέα ππξακίδα πνπ ζα πξνθύςεη κεηά από κεξηθέο βδνκάδεο.                                           

                                                                                                                                                 (μ. 0.5) 

 

 

 

 

 

iv. Όια ηα νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα ρξεηάδνληαη ελέξγεηα γηα λα δήζνπλ. Πώο εηζέξρεηαη ε ελέξγεηα ζε 

έλα νηθνζύζηεκα θαη πσο δηαλέκεηαη ζε όινπο ηνπο νξγαληζκνύο;                                           (μ. 1)                                                                                                                                                                    

                     

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

 

ΜΔΡΟ Γ: (Μονάδερ 12) 

Να απανηήζεηε  μόνο ηη μία (1) από ηιρ δύο επυηήζειρ . Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι 
με  δώδεκα  (12)  μονάδερ . 
 

1. Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. 
   i. Να αλαγλσξίζεηε ηα κέξε με ηοςρ απιθμούρ  1 – 6.                                                                  (μ. 3)            

                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ii. ε ηη ρξεζηκεύεη ην όξγαλν ζηελ έλδεημε 7;                                                                                          (μ.1 )            
.………………………………………….………………………...………………..….…………………………… 
………………………………………………………....................................................................................... 
………………………………………………………………………………………............................................ 

 
  

6. …………………………………. 
8 ……………….………………… 
10  ………………………………… 

2. …………………………………. 
4   .………………………………… 

      5  ..………………………………… 
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iii. Η Μαξία έρεη θαλνληθό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ.  
 
Να απαληήζεηε ζηα επόκελα εξσηήκαηα. 

 Να ππνινγίζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ, ε Μαξία, 
κπνξεί λα κείλεη έγθπνο, αλ είρε «πεξίνδν» (πξώηε κέξα ηνπ 
θύθινπ ηεο) ζηηο 2 Απξηιίνπ.                                                  (μ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Αλ ε Μαξία δελ κείλεη έγθπνο πόηε πξνβιέπεηε λα έρεη ηελ επόκελή ηεο «πεξίνδν»; .     (μ. 0.5) 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Ση νλνκάδνπκε γνληκνπνίεζε θαη πνπ γίλεηαη;                                                                       (μ. 1) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
   
iv.   Να γξάςεηε δύν δεπηεξεύνληα θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία εκθαλίδνληαη θαηά ηελ εθεβεία:                                                          

                                                                                                                                                         (μ. 2) 

 ζηνλ άληξα: ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 ζηε γπλαίθα: ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 

v. Ο πην θάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζε νξκόλεο ηνπ γπλαηθείνπ θαη αληξηθνύ γελλεηηθνύ   

     ζπζηήκαηνο.  Να ηνλ ζπκπιεξώζεηε.                                                                               (μ. 1.5) 
      
 
 
 
 
 
 
vi. Να γξάςεηε πσο κπνξεί λα πξνζβιεζεί από ηνμνπιάζκσζε κηα έγθπνο θαη ηη επηπηώζεηο κπνξεί 

λα έρεη γηα ην έκβξπν θπξίσο αλ βξίζθεηαη ζην πξώην ηξίκελν θύεζεο.                                         (μ. 1)                                                             

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………  
 
vii. Πώρ νλνκάδεηαη ην δηαγλσζηηθό ηεζη πνπ κπνξεί λα πξνιάβεη ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο 
κήηξαο και πόζο ζςσνά ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη απηό;                                                                      (μ. 1) 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

Οπμόνη Όπγανο 
παπαγυγήρ 

Σεζηνζηεξόλε  

Οηζηξαδηόιε  

Πξνγεζηεξόλε  
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1 

2 

 

4 

3 

2. i. Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ: 

Σν αίκα θπθινθνξεί  κέζα ζηα ............................... θαη απνηειείηαη από έλα άκνξθν πγξό 
ην........................ θαη από έκκνξθα ζπζηαηηθά ηα .............................., ηα ..................................... θαη 
ηα ...................................                                                                                                         (μ. 1.25) 

 

ii. Με ηε βνήζεηα ηεο δηπιαλήο εηθόλαο λα αλαγλσξίζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο θαη λα 
ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.                    (μ. 2) 

 

iii. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο:                                                       (μ. 2.75) 

 
1……………………………..      
2……………………………..       
3……………………………..       
4……………………………..      
5……………………………..      
6…………………………….. 
7……………………………..   
8…………………………….. 
9…………………………….. 
10…………………………… 
11…………………….......... 
 
iv. Να θπθιώζεηε ην ζσζηό ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:      
Σν αίκα πνπ θπθινθνξά ζηελ έλδεημε 4 είλαη πινύζην ζε O2 

 ή CO2 ;    
Η έλδεημε 9 έρεη αίκα πινύζην ζε O2 ή CO2 ;    
Η έλδεημε 10 έρεη αίκα πινύζην ζε O2 ή CO2 ;    (μ. 0.75) 
 

v. Με πνην ηξόπν ε θαηαζθεπή ησλ θιεβώλ εμαζθαιίδεη ηελ θίλεζε ηνπ αίκαηνο πξνο κία  

θαηεύζπλζε;                                                                                                                                      (μ. 2)                                                                                                                                    
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

vi. Από πνπ παξάγνληαη ηα δηάθνξα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο;                                                    (μ. 0.25)                                                                                                                                 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

ςζηαηικά ηος αίμαηορ ΡΟΛΟ 

1  

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://lrt.ednet.ns.ca/PD/ict_projects/body_systems/sheets/heart.jpg&imgrefurl=http://caritasregiondemurcia.org/ke-heart-diagram-to-label.phtml&h=864&w=656&sz=69&tbnid=SDJtP7ld6bh06M:&tbnh=90&tbnw=68&prev=/search?q=unlabeled+heart+diagram&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=unlabeled+heart+diagram&usg=__-zKTyP86VjNpQUZ_LHtiOuczCck=&docid=3XWd6H_XKS4XZM&hl=en&sa=X&ei=ZWgDUfGuL4vHtAaBnoGQDg&sqi=2&ved=0CCsQ9QEwAQ&dur=1374
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 vii. Σν αίκα θαηά ηε πλεπκνληθή θπθινθνξία αθνινπζεί ηελ πην θάησ δηαδξνκή:                        (μ. 1.5)                                                                                                                                     

Άλσ/ Κάησ Κνίιε Φιέβα → ……………………→ ……………… → …….…………→…………………….. 
               → ………………… → ……………………….. 

                                                                                                                                                                        
viii. Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ νξηζκνύο:                                                                                  (μ. 1.5)                                                                                                                                     
 
Αθηποζκλήπυζη……………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Δμβόλιο……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αιμοπποθιλία..…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
 
  
                                                                                                            ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΚΩΣΑ 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΓΔΡΗΟΤ                                            ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2012-2013 

«ΗΩΝΑ ΚΑΗ ΚΟΛΟΚΑΖ» 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 

 

ΜΑΘΖΜΑ:  ΒΗΟΛΟΓΗΑ                                             
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:  10.06.2013                                     ΒΑΘΜΟ: …...…………………… 
ΣΑΞΖ:   Γ΄ 
ΥΡΟΝΟ:   2 ώρες (Βηνινγία - Χεκεία)        ΤΠ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ: …………………... 
  

 
ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΖΣΖ/ΣΡΗΑ: ..........................................................  ΣΜΖΜΑ: .....   AΡ: ….. 
 

   
ΟΔΗΓΙΕΣ:   Να γξάθεηε κόλν κε κπιε ή καύξε πέλλα. 
                   Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ πγξνύ. 
                   Τν γξαπηό εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από έληεθα (11) ζειίδεο θαη  

                   ρωξίδεηαη ζε ηξία (3) κέξε, Α', Β' θαη Γ'.                                                                            
 

Μ Δ Ρ Ο    Α' ( μονάδες 10) 
 

Απνηειείηαη από ηέζζεξεηο (4) εξωηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε όλερ ηιρ επωηήζειρ.  
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δςόμιζι (2.5) μονάδερ. 
 
Δρώηηζη 1. 
 
Πην θάησ θαίλεηαη έλα δεύγνο νκόινγσλ ρξσκνζσκάησλ ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. 

 
α) Nα ζπκπιεξώζεηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο: 
 

(i) Ωο πξνο ηα γνλίδηα Αα ν νξγαληζκόο είλαη ……………………………………………. 
 

(ii) Ωο πξνο ηα γνλίδηα ββ ν νξγαληζκόο είλαη ……………………………………………. 
 

(iii) Τν ηκήκα ηνπ DNA πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ εθδήισζε ελόο ραξαθηήξα  
           νλνκάδεηαη ……………………………….                                                                                                                           

                                                                                                                          (3×0.5μ) 
β) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο: 
 
(i) Οκόινγα ρξσκνζώκαηα : ……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

              
(ii) Αιιειόκνξθα γνλίδηα : …………………………………………………………….………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

             (2×0.5μ) 
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Δρώηηζη 2. 
 
Σηηο πην θάησ εηθόλεο θαίλεηαη ε δεκηνπξγία δηδύκσλ.                                                                    

 
 
α) Να απαληήζεηε ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 
 
(i) Σε πνηα από ηηο δύν εηθόλεο θαίλεηαη ε δεκηνπξγία δηδπγσηηθώλ δηδύκσλ; 
 
…………………………………………………………………………………………         (0.5μ) 
 
(ii) Πόζα σάξηα θαη πόζα ζπεξκαηνδσάξηα ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δεκηνπξγία 
κνλνδπγσηηθώλ δηδύκσλ; 
 
…………………………………………………………………………………………         (0.5μ) 
 
 
β) Να γξάςεηε ηξεηο (3) αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ζώκα ησλ θνξηηζηώλ θαηά ηελ 
εθεβεία: 
 

(i) ……………………………………………………………………………………………… 
 

(ii) ……………………………………………………………………………………………… 
 

(iii) ……………………………………………………………………………………………… 
(3×0.5μ) 

 
Δρώηηζη 3. 
 
α) Έλαο αζζελήο κε νκάδα αίκαηνο Α- Θεηικό ρξεηάδεηαη κεηάγγηζε αίκαηνο. 
Να νλνκάζεηε ηηο νκάδεο αίκαηνο πνπ κπνξνύλ λα δνζνύλ ζηνλ πην πάλσ αζζελή: 
 
…………………………….                         …………………………… 
 
…………………………….                         ……………………………                    (4×0.25μ) 
β) Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο, ηα νπνία είλαη ππεύζπλα: 
 

i) γηα ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ……………………………… 
 

ii) γηα ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο……………………………………. 
 

iii) γηα ηε κεηαθνξά νμπγόλνπ…………………………………..                         (3×0.5μ) 
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Δρώηηζη 4. 
 
Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ν αλζξώπηλνο ζθειεηόο. 
 
α) Να νλνκάζεηε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα νζηά (αλάινγα κε ην κέγεζνο 
ηνπο), πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 3:    
   

                                                                        
 
 

β) Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο άξζξσζεο πνπ δείρλνπλ ηα γξάκκαηα Α θαη Β θαη λα 
εμεγήζεηε ηη είδνο θίλεζε επηηξέπεη ε θάζε κηα: 
 
 

                ΔΗΓΟ ΑΡΘΡΩΖ 
 

                        ΚΗΝΖΖ 

  
Α. 

 
Α. 
 

 
Β. 

 
Β. 
 

(4×0.25μ)  
 
 
 

γ) Να γξάςεηε ηξεηο (3) ρξεζηκόηεηεο ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο (ζθειεηνύ): 
 

(i) ……………………………………………………………………………………………… 
 

(ii) ……………………………………………………………………………………………… 
 

(iii) ……………………………………………………………………………………………… 
(3×0.25μ) 
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Μ Δ Ρ Ο    Β' ( μονάδες 18) 
 
Απνηειείηαη από ηέζζεξεηο (4) εξωηήζεηο. Να απαληήζεηε μόνο ζηιρ ηπειρ (3) επωηήζειρ. 
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έξι (6) μονάδερ. 

 
Δρώηηζη 1. 
 
α) Τν πην θάησ ζρεδηάγξακκα δείρλεη ην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηνπ άλδξα. 
Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 8: 
 

 

 
β) Να γξάςεηε κε ηε ζσζηή ζεηξά ηνπο αξηζκνύο 1, 2, 5 θαη 6 πνπ αληηζηνηρνύλ ζε κέξε 
ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα, ώζηε λα θαίλεηαη ε δηαδξνκή ησλ 
ζπεξκαηνδσαξίσλ από ην κέξνο παξαγσγήο ηνπο κέρξη θαη ηελ έμνδν ηνπο από ην 
ζώκα:  
    …………….                 ……….……                       ……………..                …………… 
 

    (4×0.5μ) 
 

γ) Να γξάςεηε δύν ζεμνπαιηθά κεηαδηδόκελα λνζήκαηα: 

      
       1………………………………..……… 
 
       2.………………………..……..……….                                                              (2×0.5μ) 
 
 
δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                                              
 
(i) Τα ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη ζηνπο ………………….. θαη απνζεθεύνληαη ζηηο 
…………………………………..  
 
(ii)Τν ζπέξκα απνηειείηαη από ……………………………………   θαη………………………. 
 
αδέλσλ.                                                                                                                (4×0.25μ) 
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Δρώηηζη 2. 
 
α) Σην πην θάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ δσηθνύ θπηηάξνπ πνπ αληηζηνηρνύλ 
ζηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 3:       
                                
                                                                                       

 
 

 
 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο: 
 

(i) Τα θύηηαξα ησλ νπνίσλ ην γελεηηθό πιηθό (DNA) δελ πεξηβάιιεηαη από ππξεληθή  
 

      κεκβξάλε νλνκάδνληαη …………………………….. 
 

(ii) Η ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ γίλεηαη ζηα …………………………………  
 

(iii) Τα κηηνρόλδξηα είλαη ππεύζπλα γηα ηελ παξαγσγή …………………………………... 
 

(iv) Τν …………………………………………. απνηειείηαη από ην ………………………. 
 

      θαη ην ……………………………                                                                  (6×0.5μ) 
 

 
 

γ) Να γξάςεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ δσηθνύ θαη θπηηθνύ θπηηάξνπ: 
 

 

                   
                     ΕΩΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 
 

                     
                     ΦΤΣΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

(6×0.25μ) 
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Δρώηηζη 3. 
 
Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ηνκή αλζξώπηλεο θαξδηάο. 
 
α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 6: 
 

 
 

β) Να εμεγήζεηε γηαηί ην ηνίρσκα ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο ηεο θαξδίαο είλαη παρύηεξν από 
ην ηνίρσκα  ηεο δεμηάο θνηιίαο:  
 
……………………………………………………………………….……………………………...  
 
……………………………………………………………………….……………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                                  (0.5 μ) 
 
γ) Να αλαγλσξίζεηε πην από ηα αθόινπζα ζρήκαηα Α θαη Β, παξηζηάλεη θιέβα θαη πην 
αξηεξία: 
 

 
 
δ) Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ αζεξσζθιήξσζε (θιείζηκν ησλ 
αγγείσλ πνπ κεηαθέξνπλ ην αίκα): 
 

(i) ……………………………………………………………………………………………… 
 

(ii) ……………………………………………………………………………………………… 
 

(iii) ……………………………………………………………………………………………… 
(3×0.5μ) 
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Δρώηηζη 4. 
 
α) Έλα ηκήκα κηαο αιπζίδαο ελόο κνξίνπ DNA απνηειείηαη από ηελ παξαθάησ 
  
αιιεινπρία  αδσηνύρσλ βάζεσλ: 
 

                            …G G A T C C T T A A G C… 
 
Να γξάςεηε ηελ αιιεινπρία ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αιπζίδαο 
ηνπ πην πάλσ κνξίνπ ηνπ DNA: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

(12×0.25μ) 
 
β) Να γξάςεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ DNA θαη RNA: 

 
 

                   
                               DNA 
 

                     
                               RNA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

(6×0.25μ) 
 
 

γ) Σηνλ ππξήλα ησλ ζσκαηηθώλ θπηηάξσλ ελόο δσηθνύ νξγαληζκνύ ππάξρνπλ πελήληα  
 
νθηώ (58) ρξσκνζώκαηα. 
 
Σηνλ πην πάλσ νξγαληζκό πόζα ρξσκνζώκαηα έρεη: 
 

(i) ην σάξην …………………………………………………………………………………… 
 

(ii) ην θύηηαξν ηνπ δέξκαηνο ……………………………………………………………....... 
 

(iii) ην δπγσηό …………………………………………………………………………………. 
 

(3×0.5μ) 
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Μ Δ Ρ Ο    Γ ' ( μονάδες 12) 
 
Απνηειείηαη από  δύν (2) εξωηήζεηο.Nα απαληήζεηε μόνο ζε μια (1) επώηηζη.  
Η νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δώδεκα (12) μονάδερ. 
 

Δρώηηζη 1. 
 
α) Τν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα έκβξπν: 

(i) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 4: 
 

(ii) Να εμεγήζεηε ην ξόιν ησλ πην θάησ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ: 
 

 
 
-νκθάιηνο ιώξνο: ………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

(1μ) 

-ακληαθό πγξό: ……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

(1μ) 

 

(iii) Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην παηδί πξέπεη λα ζειάδεη: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

(2×0.5μ) 
 

β) Να απαληήζεηε ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 
 
(i) Σε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο : 
 
-παξάγνληαη ηα σάξηα; …………………………. 
 
-γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ; ………………………………… 
 
(ii) Πσο νλνκάδεηαη ε έμνδνο ηνπ εκβξύνπ από ην ζώκα ηεο κεηέξαο ηνπ; 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

(3×0.5μ) 
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γ) Η Ειέλε έρεη θαλνληθό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ.  
 

ΗΟΤΝΗΟ 
 
ΓΔ   ΣΡ   ΣΔ   ΠΔ   ΠΑ   Α   ΚΤ 
                                         1     2 

 
 3      4      5      6      7      8     9 
 
10   11    12    13    14    15   16 
 
17   18    19    20    21    22   23 
 
24   25    26    27    28    29   30 
 
Αλ είρε έκκελε ξύζε (πεξίνδν) ζηηο 3 Ινπλίνπ, λα ππνινγίζεηε: 
 
(i) Πνηεο κέξεο ε Ειέλε κπνξεί λα κείλεη έγθπνο, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

(1μ) 

(ii) Πόηε ζα έρεη ηελ επόκελε έκκελε ξύζε (πεξίνδν): 

……………………………………………………………………………………………………… 
(1μ) 

γ) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε έκκελε ξύζε: 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

(2μ) 

 

 (γ) Να γξάςεηε ηξείο ηξόπνπο αληηζύιιεςεο :                                                                                                     
                         

(i) - …………………………………………….………… 
 

(ii) - …………………………………………….………… 
 

(iii)  - …………………………………………….…………                                       (1.5 μ) 
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Δρώηηζη 2. 
 
 α) Αλ ζηα θνπλέιηα ην επηθξαηέο αιιειόκνξθν γνλίδην Μ ειέγρεη ην καύξν ρξώκα θαη ην  
 
  ππνιεηπόκελν μ ειέγρεη ην άζπξν ρξώκα, λα γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ πην θάησ :  
 

1. Οκόδπγν θνπλέιη κε καύξν ρξώκα : …………….. 
 

2. Κνπλέιη κε άζπξν ρξώκα : ……………….. 
 

3. Εηεξόδπγν θνπλέιη κε καύξν ρξώκα: …………..                                           (3×1μ) 
 
 

 
(β) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο : 
 

(i) Γνλόηππνο : ………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………….......... 
 

(ii) Φαηλόηππνο : ……………………………………………………………………………… 
 

     ……………………………………………………………………………………………..........  
(2×1 μ) 

 
 
 γ) Έλα δεπγάξη έρεη απνθαζίζεη λα απνθηήζεη παηδί. Ο παηέξαο είλαη νκόδπγνο γηα ην  
 
αιιειόκνξθν γνλίδην πνπ πξνθαιεί ηνλ αιθηζκό (είλαη αιθηθόο). Η κεηέξα είλαη νκόδπγε 
 
 γηα ην θπζηνινγηθό αιιεινκνξθν γνλίδην.  
 
Αλ  Α θπζηνινγηθό, επηθξαηέο γνλίδην θαη α παζνινγηθό, ππνιεηπόκελν γνλίδην, λα 
ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ δηαζηαύξσζε:  
 
 
                                Παηέξαο                 ρ                      Μεηέξα 
 
  
Γακέηεο:       ……..        ……..                                …….         ……..                    (4×0.5 μ)  
 
                      
Γνλόηππνο 
απνγόλσλ :      ………….       ………..      ………..       …………                         (4×0.5 μ) 
 
 
Φαηλόηππνο 
απνγόλσλ :      ………….    …………    …………     …………..                          (4×0.25 μ)  
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δ) Μηα έγθπνο γπλαίθα έθαλε πξνγελλεηηθό έιεγρν. Αλ ην απνηέιεζκα ηνπ θαξπόηππνπ 

ήηαλ  47,ΥΥ,+21: 
 
(i) Να γξάςεηε ην θύιν ηνπ πην πάλσ εκβξύνπ : …………………………………..(1 μ) 

 
(ii) Να εμεγήζεηε αλ ην πην πάλσ έκβξπν είλαη θπζηνινγηθό :  

 
..…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………........................................ 

(1μ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διζηγηηές :                                                                                              O Γιεσθσνηής 
 
Κ. Καθνπιιή  
Γ. Κνύζπνπ 
 
 
                                                                                                                    Γ. Αλησλίνπ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Περιθερειακό Γσμνάζιο Πέρα Υωρίο και Νήζοσ  

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 

 
 

 

 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

 

ΒΑΘ.: ................................... 

 

ΟΛΟΓΡ.: ............................... 

 

ΤΠΟΓΡ.: ............................... 

  

ΣΑΞΗ: Γ΄  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 04-06-2013 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ  
ΥΡΟΝΟ 2,5 ΩΡΔ 

ΦΤΙΚΗ-ΥΗΜΔΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: .......................................................................... 

 

ΣΜΗΜΑ: ............  ΑΡ.: ......... 

 
 

 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΟΚΣΩ (8) ΔΛΙΓΔ 
 

 

ΜΔΡΟ Α’: Απνηειείηαη από ηρεις (3) εξσηήζεηο Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηις ερωηήζεις. 

 

1.  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηνπο θαηάιιεινπο όξνπο. 
 
 

 Οη κηθξννξγαληζκνί πνπ πξνθαινύλ αζζέλεηεο όηαλ πξνζβάινπλ έλαλ 
άιιν νξγαληζκό νλνκάδνληαη ……………………….. κηθξννξγαληζκνί. 

 Οη αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύλ νη κηθξννξγαληζκνί όηαλ εηζέιζνπλ ζην 
θύηηαξν μεληζηή νλνκάδνληαη ……………………… λνζήκαηα. 

 Η ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία νη νξγαληζκνί παξάγνπλ λένπο δσληαλνύο 
νξγαληζκνύο ηνπ ίδηνπ είδνπο κε ηνλ εαπηό ηνπο νλνκάδεηαη 
………………........ 

 Η εμαζθάιηζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ από ηνπο νξγαληζκνύο πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε ηνπο είλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ νλνκάδεηαη 
………………………... 

                                                                                                                                        (κ. 2) 
 
 

2. Να θαηαγξάςεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ θιεβώλ θαη 
αξηεξηώλ.                                          

Φλέβες  Αρηηρίες  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                   (κ. 3) 
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3. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηελ πην θάησ παξάγξαθν πνπ αλαθέξεηαη ζηε 
ρεκηθή δηάζπαζε ησλ ηξνθώλ. 
 

 Οη …………………   …………… παξάγνπλ ην έλδπκν ακπιάζε πνπ 
δηαζπά ην άκπιν ζε γιπθόδε. 
Τν ………………………. παξάγεη ηε ρνιή ε νπνία απνζεθεύεηαη 
πξνζσξηλά ζηε ………………..   ..………………. Ο ξόινο ηεο ρνιήο είλαη 
ε ………………………………… ησλ ιηπώλ. 

                                                                                                                                        (κ. 2) 
 
 
 
 

 

ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από πένηε (5) εξσηήζεηο ησλ ηεζζάξσλ (4) κνλάδσλ. Από ηις πένηε (5) 

ερωηήζεις να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηις ΣΔΔΡΙ (4). 

 

1. α) Τν ζρήκα πνπ θαίλεηαη παξαθάησ παξνπζηάδεη ην πεπηηθό ζύζηεκα ζηνλ 
άλζξσπν. 
Να αλαγλσξίζεηε ηα όξγαλα πνπ ζεκεηώλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1-4 
 

 
                                                                                                                                       (κ. 2) 

 

β) Να εμεγήζεηε ηη παξάγεη ην πάγθξεαο θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο νπζίαο απηήο.           
                                                                                                                              (κ. 1) 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

γ) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο.                                                                 (κ. 1) 

 Χεκηθή πέςε: …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 
 

 Μεραληθή πέςε: ………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………… 

 
1……………………………………. 
 
2……………………………………. 
 
3……………………………………. 
 
4……………………………………. 
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2. Να απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ θαη αλαθέξνληαη ζην θπθινθνξηθό 
ζύζηεκα. 
 

α) Σε πνην θιεηζηό ρώξν (θνηιόηεηα) βξίζθεηαη ε θαξδηά; 
……………………………………………………………………………………… 

 
β) Γηαηί ε θαξδηά βξίζθεηαη ζηελ θνηιόηεηα απηή;  
…………………………………........................................................................ 
 
γ) Πνηα άιια όξγαλα βξίζθνληαη ζηελ θνηιόηεηα απηή; 
……………………………………………………………………………………… 
 
δ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο θαξδηάο; 
……………………………………………………………………………………… 
 
ε) Πνην είλαη ην ζρήκα ηεο θαξδηάο; 
……………………………………………………………………………………… 
 
ζη) Πνην είλαη ην κέγεζνο ηεο θαξδηάο;  
……………………………………………………………………………………… 
 
δ) Πνην αέξην παξαιακβάλεη  ην αίκα από ηνπο πλεύκνλεο θαη ην κεηαθέξεη 
ζε όιν ηνλ νξγαληζκό; 
……………………………………………………………………………………… 
 
ε) Γηαηί κεηά από έληνλε άζθεζε απμάλνληαη νη παικνί ηεο θαξδηάο; 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
                                                                                                              (κ. 4) 

 
 
 

3. α) Τν ηξπβιίν Petri πνπ θαίλεηαη παξαθάησ ην έρνπκε ρσξίζεη ζε ηξεηο πεξηνρέο θαη 
αθνπκπήζακε ην δάθηπιν καο κεηά από πιύζηκν όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα. 

Να ζπκπιεξώζεηε ΝΑΙ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα αλ ζα παξνπζηαζηεί αλάπηπμε 

κηθξνβίσλ ή ΟΥΙ κεηά από ηξεηο κέξεο πεξίπνπ.                                               (κ. 1,5)  
                                                1                

 
 
                  2                         3 
  
 

Πεξηνρή Αλάπηπμε 
κηθξνβίσλ 

1. Γάθηπιν πιπκέλν κε μύδη  

2. Γάθηπιν πιπκέλν κε λεξό  

3. Γάθηπιν πιπκέλν κε νηλόπλεπκα  
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β) Η Δθάβε ππνθέξεη  από πνλόιαηκν θαη έρεη ππξεηό. Αξξώζηεζε πξηλ από δπν κέξεο 
κεηά από ηελ εθδξνκή ηνπ ζρνιείνπ. Ο γηαηξόο ρσξίο άιιε εμέηαζε ζπλέζηεζε αληηβίσζε. 
Να εμεγήζεηε ηη έπξεπε πξώηα λα ειέγμεη ν γηαηξόο ώζηε ε απόθαζε ηνπ λα είλαη ζσζηή.                                               
                                                                                                                                        (κ. 1) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
γ) Να εμεγήζεηε γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ζαπνπληνύ θαηά ην πιύζηκν ησλ ρεξηώλ 
ώζηε λα απνθύγνπκε βαθηεξηαθέο κνιύλζεηο.                                                             (κ. 1,5) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

4. α) Να αληηζηνηρίζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο 
νξηζκνύο ηεο ζηήιε Β                                                                                           (κ. 2) 
 

Σηήιε Α Σηήιε Β Αληηζηνίρεζε 

1 Πέςε Α  Χξήζε ησλ απιώλ πιηθώλ από ηα θύηηαξα ηνπ  
    νξγαληζκνύ γηα δνκηθέο ή ελεξγεηαθέο αλάγθεο  

1………. 

2 Απνξξόθεζε Β Απνβνιή ησλ άρξεζησλ πιηθώλ από ηνλ πξσθηό 2………. 

3 Αθνκνίσζε Γ Γηάζπαζε ησλ καθξνκνξηαθώλ νπζηώλ ζε  
   απινύζηεξεο νπζίεο  

3………. 

4 Αθόδεπζε Γ Μεηαθνξά ησλ απιώλ πιηθώλ από ην πεπηηθό ζην  
    θπθινθνξηθό ζύζηεκα  

4………. 

 
 

β) Σηελ ηνκή δνληηνύ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην πην θάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ 
ζεκεηώλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1-4.                                                                               (κ. 2)  
 
          
 

                                                   
 
 

 
1……………………………………. 
 
2……………………………………. 
 
3……………………………………. 
 
4……………………………………. 
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5. α) Να εμεγήζεηε ηε δεύηεξε γξακκή άκπλαο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό ελαληίσλ 
ησλ κηθξνβίσλ.                                                                                                      (κ. 2) 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
 
 

β) Σηνλ παξαθάησ πίλαθα λα ζπκπιεξώζεηε ναι εθεί όπνπ πηζηεύεηε όηη κπνξεί λα 

κεηαδνζεί θαη ότι όπνπ δελ κπνξεί λα κεηαδνζεί ε ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα. 
                                                                                                                              (κ. 2)  
 

 Ιόο HIV 

Αλεμέιεγθηνη εξσηηθνί ζύληξνθνη  

Χξήζε θνηλήο πεηζέηαο κπάληνπ  

Μεηάγγηζε κνιπζκέλνπ αίκαηνο   

Χεηξαςία κε κνιπζκέλν άηνκν  

 
 
 
 
 
 

ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από δύο (2) εξσηήζεηο ησλ δέκα (10) κνλάδσλ. Από ηις δύο (2) 

ερωηήζεις να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηη ΜΙΑ (1). 

 

1.  Τν δηπιαλό ζρήκα παξνπζηάδεη ηελ εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηεο θαξδίαο ηνπ 
αλζξώπνπ. 
 
                        Α           Β                      Γ          Γ 

                                      1         2 3        4 
 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο         β) Να νλνκάζεηε ηα αγγεία ηεο θαξδηάο  
πνπ ζεκεηώλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1-4         πνπ ζεκεηώλνληαη κε ηα γξάκκαηα Α-Γ 
                                                      (κ. 2)                                                                   (κ. 2) 

       Μέξε 1:………………………………………       Αγγεία Α:……………………………………….. 

                 2:………………………………………                  Β:……………………………………….. 

                 3:………………………………………                  Γ:……………………………………….. 

                 4:………………………………………                  Γ:……………………………………….. 
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γ) Να ζεκεηώζεηε ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο  αλ είλαη ζσζηέο ή Λ αλ είλαη 
ιαλζαζκέλεο.                                                                                                        (κ. 2)  

 

 Τν αίκα πεξλά από ηνλ αξηζηεξό θόιπν ζην δεμηό θόιπν ηεο θαξδηάο …… 

 Η αξηζηεξή θνηιία έρεη παρύηεξν κπηθό ηνίρσκα απ’ όινπο ηνπο 
ππόινηπνπο ρώξνπο ηεο θαξδηάο …… 

 Ο ζθπγκόο εληνπίδεηαη θαιύηεξα ζηηο επηθαλεηαθέο θιέβεο …… 

 Οη βαιβίδεο εκπνδίδνπλ ηε ξνή ηνπ αίκαηνο από ηηο θνηιίεο πξνο ηνπο 
θόιπνπο …… 

              
 

 

δ) Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ην αίκα θαηά ηε ζσκαηηθή ή κεγάιε 

θπθινθνξία.                                                                                                          (κ. 2) 

 

    Αξηζηεξόο θόιπνο       ………………………………       …………………………..         

    Κύηηαξα ηνπ ζώκαηνο        ……………………………       ……………………………    

 

 

ε) Να εμεγήζεηε ηηο αζζέλεηεο… 

i. Αζεξνζθιήξσζε:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ii. Έκθξαγκα:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                       (κ. 2) 

 

 

 

2. α) Να αληηζηνηρήζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο νξηζκνύο ηεο ζηήιεο Β.                                                            

                                                                                                                        (κ. 2) 

Σηήιε Α Σηήιε Β Αληηζηνίρεζε 

1.Οκνηόζηαζε Α. Η εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκόο 

ηνπ παζνγόλνπ κηθξννξγαληζκνύ 

   1…… 

2.Φπζηθή   

   αλνζία 

Β. Η είζνδνο ελόο παζνγόλνπ 

κηθξννξγαληζκνύ ζηνλ νξγαληζκό μεληζηή  

   2…… 

3.Λνίκσμε Γ. Όηαλ ν νξγαληζκόο αζζελήζεη από θάπνην 

κηθξόβην δηαηεξεί κηα «αλάκλεζε» θαη έηζη 

ζπκάηαη πώο λα θηηάμεη γξήγνξα αληηζώκαηα  

   3…… 

4.Μόιπλζε Γ. Η ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα θξαηά 

ζηαζεξή ηελ εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε 

   4…… 
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           β) Να ζπζρεηίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο παξαγξάθνπο ηεο ζηήιεο Β πνπ   

           αλαθέξνληαη ζηελ πξώηε γξακκή άκπλαο.                                                          (κ. 3) 

Σηήιε Α Σηήιε Β Αληηζηνίρεζε 

1 Σηνκάρη Α Δθηόο από ηα πεπηηθά έλδπκα παξάγεη θαη 

ιπζνδύκε 

   1…… 

 

2 Μάηηα Β Με ηε ζπλέρεηα ηνπ θαη ηνλ ηδξώηα πνπ παξάγεη 

εκπνδίδεη ηελ είζνδν κηθξνβίσλ  

   2…… 

3 Μύηε Γ Παξάγεη βιέλλα θαη έρεη βιεθαξίδεο     3…… 

4 Τξαρεία Γ Παξάγεη βιέλλα θαη έρεη ηξηρίδηα    4…… 

5 Γέξκα Δ Παξάγεη ιπζνδύκε     5…… 

6 Σηόκα Ση Παξάγεη νμέα πνπ ζθνηώλνπλ ηα κηθξόβηα      6…… 

  

 

γ) Η πην θάησ γξαθηθή παξάζηαζε παξνπζηάδεη ηελ αιιαγή ζηελ πνζόηεηα ησλ  

    αληηζσκάησλ ζην αίκα ελόο αλζξώπνπ. 

Να επηιέμεηε ηε ζσζηή παξάγξαθν θαη λα ηνπνζεηήζεηε ζην θάζε ζεκείν ηεο 

γξαθηθήο παξάζηαζεο ην αληίζηνηρν γξάκκα (Α-Ση).                                           (κ. 2) 

   
   Α. Αηζζάλεηαη άξξσζηνο  

   Β. Κάπνηα πνζόηεηα αληηζσκάησλ παξακέλεη ζην αίκα 

   Γ. Έρεη κνιπλζεί από θάπνην κηθξόβην 

   Γ. Αηζζάλεηαη θαιύηεξα 

   Δ. Τα κηθξόβηα θαηαζηξέθνληαη πνιύ γξήγνξα 

   Ση. Αληηζώκαηα αξρίδνπλ λα παξάγνληαη ελαληίσλ ησλ κηθξνβίσλ 

 

         

       δ) Να εμεγήζεηε ζηελ πην πάλσ γξαθηθή παξάζηαζε αλ ην άηνκν απηό θαηά ηελ ηξίηε    

           εκέξα είρε αλνζία ή όρη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κηθξόβην.                                        (κ. 1) 

.......………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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ε) Να εμεγήζεηε ηνπο δπν ηξόπνπο ηερλεηήο αλνζίαο.                                             (κ. 2) 

 Αληη-νξξνί:……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 Δκβόιηα:…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
           

                                                                                                                              Γαπίδ Γαπίδ  
  



1 
 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ  ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012 - 2013 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 
 
 

Μάθημα:             ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Σάξη:                  Γ΄ 
Ημεπομηνία:      04 Ιοςνίος 2013 
Γιάπκεια:           2 ώπερ (με τη Υημεία) 

ΒΑΘΜΟ 
Απιθμητικά: ..……………………………………. 
Ολογπάυωρ: ……………………………………. 
Τπογπαυή Καθηγητή: ………………………… 

Ονοματεπώνςμο: ............................................................................. Σμήμα : .......... Απ. : …...... 

 Τν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ελλέα (9) ζειίδεο θαη ηξία κέξε Α΄, Β΄ θαη Γ΄. 

 Δπηηξέπεηαη κόλν ε ρξήζε κπιε ή καύξνπ κειαληνύ. 

 Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ .  

 
 
ΜΔΡΟ Α΄ (10 κνλάδεο) 
Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο.  Να απαληήζεηε ζε όλερ ηηο εξσηήζεηο.   
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζπ (2,5) κνλάδεο. 

 
 

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:  
 
α) Η πάζεζε θαηά ηελ νπνία ην άθξν ηνπ δέξκαηνο πνπ θαιύπηεη ην πένο έρεη πνιύ κηθξό  
 
άλνηγκα νλνκάδεηαη …..………………………..      (0,5 κνλ.) 

 
β) Η πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο παξακέλνπλ ζηελ θνηιηαθή ρώξα  
 
νλνκάδεηαη …..………………………..       (0,5 κνλ.) 
 
γ) Ο θαηακήληνο θύθινο ηεο γπλαίθαο δηαξθεί ζπλήζσο ………… κέξεο.  Η σνξξεμία ζε έλα  
 
θαηακήλην θύθιν γίλεηαη ηε…….. κέξα.  Η θξίζηκε πεξίνδνο δηαξθεί από ηελ…….. κέρξη ηε..……  
 
κέξα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ.               (1 κνλ.) 
 
δ) Τν πξώην θύηηαξν πνπ πξνθύπηεη από ηελ έλσζε ηνπ αξζεληθνύ γελλεηηθνύ θπηηάξνπ κε ην  
 
ζειπθό γελλεηηθό θύηηαξν νλνκάδεηαη …..………………………..    (0,5 κνλ.) 

 
 
2. α) Να νλνκάζεηε ηα είδε ησλ κπώλ.                   (1,5 κνλ.) 

 
i) ………….……………………………………………………………………………………………….. 
 
ii) ………………..…………………………………………………………………………………........... 
 
iii) ……..…………………………………………………………………………………………………… 
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β) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ κπόο ζην πην θάησ ζρήκα.                                       (1κνλ.) 
 

1. ......................................................... 
 

2. ......................................................... 
 
 
 
 

3. α) Σε πνην κέξνο ηνπ θπηηάξνπ βξίζθεηαη ην πιηθό πνπ είλαη βαζηθό ζπζηαηηθό ησλ  
 
ρξσκνζσκάησλ;  .…………………………………………………………………………… (0,5 κνλ.) 

 
β) Πώο νλνκάδεηαη θάζε ηκήκα ηνπ DNA πνπ δξα γηα ηελ εθδήισζε ελόο ραξαθηήξα θαη 
 
κπνξεί λα αληηγξαθεί;…..………………………………………………………………….. (0,5 κνλ.) 
 
γ) Από ηη απνηεινύληαη ηα ρξσκνζώκαηα;                                                                       (1 κνλ.) 
 
i)…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ii)……………………………………………………………………………………………………………. 
 
δ) Πώο νλνκάδνληαη ηα αηκνθόξα αγγεία πνπ κεηαθέξνπλ ην αίκα από ηελ θαξδηά πξνο ηα 
 
ππόινηπα όξγαλα ηνπ ζώκαηνο;……………………………………………...................... (0,5 κνλ.) 

 
 

4. α) Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο ζηελ πην θάησ εηθόλα:            (1,5 κνλ.) 
 

1. ......................................................... 
 

2. ......................................................... 
 

3. …………........................................... 
 

 
 
 
 

β) Να γξάςεηε ην ξόιν ησλ ζπζηαηηθώλ κε αξηζκνύο 1 θαη 3.                                         ( 1 κνλ.)  
 

(1) …………………………............................................................................................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 

 
(3) ………………………................................................................................................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 
 

3 

1 

2 

1 2 
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ΜΔΡΟ Β΄ (18 κνλάδεο) 
Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο.  Να απαληήζεηε μόνο στιρ τπειρ (3) εξσηήζεηο.   
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 
 
 
1. α) Πνηνη κύεο νλνκάδνληαη αληαγσληζηέο; Να δώζεηε έλα παξάδεηγκα.                  (1,5 κνλ.) 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
β) Να νλνκάζεηε δύν (2) ηδηόηεηεο ησλ κπώλ θαη λα εμεγήζεηε ηελ θαζεκία.                 (2 κνλ.) 
 
i).................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
ii)................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
γ) Πνηνη κύεο θάλνπλ εθνύζηεο θηλήζεηο;                                                                     (0,5 κνλ.) 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
δ) Τη είλαη ε θξάκπα;                                                                        (0,5 κνλ.) 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
ε) Να γξάςεηε ηξεηο (3) αηηίεο πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ θξάκπα.                       (0,75 κνλ.) 
 
i)..................................................................................................................................................... 
 
ii).................................................................................................................................................... 
 
iii)................................................................................................................................................... 
 
ζη) Να ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηηο ιέμεηο:   κπτθή δέζκε , κπο , κπτθή  ίλα.    (0,75 κνλ.)           

  
……………………………………………………………………………………………………… 
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2. α) Τν λνπθιενηίδην ηνπ DNA απνηειείηαη από:      (0,5 κνλ.) 

 
i) …..……………………………………………………………………………………………………….. 
 
ii) …………………………………………………………………………………………………………… 

 
iii) θαη κηα αδσηνύρα βάζε. 

 
β) Έλα ηκήκα κηαο αιπζίδαο ελόο κνξίνπ DNA απνηειείηαη από ηελ παξαθάησ ζεηξά 
αδσηνύρσλ βάζεσλ:             (1 κνλ.) 

….. GTACTG…. 
 

Πνηα είλαη ε ζεηξά ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αιπζίδαο ηνπ παξαπάλσ 
ηκήκαηνο ηνπ DNA;  

 
..……..……………………………………………………………………………………………………… 
 

γ) Να γξάςεηε ηξεηο (3) δνκηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ κνξίνπ ηνπ DNA θαη ηνπ RNA. (1,5 κνλ.) 
 

i) ..….……………………………………………………………………………………………………….. 
 

ii) …………………………………………………………………………………………………………… 
 
iii) ..…………………………………………………………………………………………………………. 
 
δ)Σηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ν θαξπόηππνο ελόο αηόκνπ.   
 

         i) Πξόθεηηαη γηα άλδξα ή γηα γπλαίθα; Να 
         δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (1 κνλ.) 

 
       ………………………………………………………….. 
 
       ………………………………………………………….. 
 
       ………………………………………………………….. 
        
       ………………………………………………………….. 
 
       ii) Πώο νλνκάδνληαη ηα ρξσκνζώκαηα ηνπ 23o 
        
       δεύγνπο; ………..………………………… (0,5 κνλ.)
                                                                
 

   
  iii) Πώο νλνκάδνληαη ηα ρξσκνζώκαηα ησλ πξώησλ 22 δεπγώλ; ………………………(0,5 κνλ.) 
 
  iv) Πώο νλνκάδνληαη ηα ρξσκνζώκαηα ησλ 22 πξώησλ δεπγώλ  πνπ έρνπλ ην ίδην ζρήκα θαη  

 
 κέγεζνο; ………………………………………………………..…………………………… (0,5 κνλ.) 

 
  v) Πόζα είλαη ηα ρξσκνζώκαηα ζε έλα σάξην; .……………..…………………………. (0,5 κνλ.) 
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3. α) Πνηα είλαη ε πνξεία ησλ αξζεληθώλ γελλεηηθώλ θπηηάξσλ από ην ζεκείν παξαγσγήο ηνπο 

κέρξη ηελ έμνδό ηνπο από ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άλδξα;    (1 κνλ.) 
 
………………………  ………………………  ………………………  ………………………… 
 
β) Να γξάςεηε δύν (2) κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα πνπ παξάγνπλ εθθξίκαηα 
γηα λα εκπινπηίδνπλ ην ζπέξκα.        (0,5 κνλ.) 
 
i)………………………………............................   ii)……………………………….......................... 
 
γ) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 - 6 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ 
γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα:         (1,5 κνλ.) 

  
1. ........................................................... 

 
2. …………............................................ 

 
3. …………............................................ 

 
4. …………............................................ 

 
5. …………............................................ 

 
6. ........................................................... 

 
 
 
δ) Να γξάςεηε δύν (2) νξγαληθέο ελώζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηα θύηηαξα ησλ δσληαλώλ 
νξγαληζκώλ.                                                                                                                  (0,5 κνλ.) 
 
i)………………………………............................   i)……………………………….......................... 
 
ε) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θπηηθώλ θαη ησλ δσηθώλ θπηηάξσλ.        (0,5 κνλ.) 
 
i) ................................................................................................................................................... 
 
ii) .................................................................................................................................................. 
 
ζη) Να γξάςεηε δύν (2) νκνηόηεηεο κεηαμύ ηνπ πξνθαξπσηηθνύ θαη ηνπ επθαξπσηηθνύ 
θπηηάξνπ.           (0,5 κνλ.) 
 
i) ................................................................................................................................................... 
 
ii) .................................................................................................................................................. 
 
δ) Σε πνην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ γίλεηαη:                                                                (1,5 κνλ.) 
 
i) ε απειεπζέξσζε ηεο ελέξγεηαο; ........................…………………………………………………… 
 
ii) ε θσηνζύλζεζε;…...…………………………………………………………………………………. 
 
iii) ε ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ; ...………………………………………………………………………. 

5 

4 2 

6 

1 

3 
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4. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 - 8 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηεο 

θαξδηάο.                                             (2 κνλ.) 
 

 
1. ......................................................... 

 
2. ......................................................... 

 
3. …………........................................... 

 
4. …………........................................... 

 
5. ......................................................... 

 
6. ……………………………….……….. 

 
7. ………………………………………… 

 
8. ………………………………………… 

             
β) Σην πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη έλα ιεπθό αηκνζθαίξην. Να νλνκάζεηε ηα δηάθνξα κέξε 
ηνπ.                                                                                                                              (0,75 κνλ.) 
 

 
1. ......................................................... 

 
2. ......................................................... 

 
3. …………........................................... 

 
 
 γ) Να εμεγήζεηε πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ελόο εκβνιίνπ θαη ελόο νξνύ.  (0,75 κνλ.) 
  
 ………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 ………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 δ) Άηνκν νκάδαο αίκαηνο Β+ έρεη αλάγθε κεηάγγηζεο αίκαηνο.  Από πνηεο νκάδεο αίκαηνο  

 
κπνξεί λα δερζεί αίκα;………………………………………………………………………     (1 κνλ.) 
 

 ε) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε αζεξνζθιήξσζε.                                                                   (0,5 κνλ.) 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
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 ζη) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο νη θιέβεο θαη νη αξηεξίεο.        (1 κνλ.) 
  
 i) …….………….……………………………………………………………………………...................... 
  
 …………….…………………………………………………………………………………………………. 
 
 ii) …….……….……………………………………………………………………………......................... 
  
 …………….…………………………………………………………………………………………………. 
  
 
ΜΔΡΟ Γ΄ 
Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο.  Να απαληήζεηε μόνο στη μια (1) εξώηεζε.   
Η νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δώδεθα (12) κνλάδεο. 
 
 
1. α)Τη νλνκάδνπκε:             (3 κνλ.)  

 
i) επηθξαηέο γνλίδην;...................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 

 
ii) εηεξόδπγν άηνκν;....................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................................... 

 
iii) γνλόηππν;…............................................................................................................................. 

 
...................................................................................................................................................... 

 
β) Να δηαηππώζεηε ηνλ πξώην λόκν ηνπ Μέληει.                                                   (1 κνλ.) 

 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
γ) Σηνλ άλζξσπν, ηα απηηά κε ειεύζεξνπο ινβνύο νθείινληαη ζε επικπατέρ γνλίδην (Λ), 
 ελώ ηα απηηά κε πξνζθνιιεκέλνπο ινβνύο νθείινληαη ζε ςπολειπόμενο γνλίδην (λ).   
 
Να γξάςεηε ην γνλόηππν ή ηνπο γνλόηππνπο:                            (3 κνλ.) 
 
i) ελόο αηόκνπ κε ειεύζεξνπο ινβνύο:......................................................................................... 
 
ii) ελόο αηόκνπ κε πξνζθνιιεκέλνπο ινβνύο:............................................................................. 
 
iii) ελόο νκόδπγνπ αηόκνπ: ……………………………………………………………………………... 
 
iv) ελόο εηεξόδπγνπ αηόκνπ: ………………………………….......................................................... 
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δ) Ο Αληξέαο πνπ έρεη πξνζθνιιεκέλνπο ινβνύο παληξεύεηαη ηελ Άλλα πνπ είλαη εηεξόδπγε. 
Να δείμεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαύξσζε θαη λα ζεκεηώζεηε ηνπο θαηλόηππνπο ησλ παηδηώλ ηνπο. 
 
Γνλείο:    ..................................   Χ   .................................. (1 κνλ.) 

  
Γακέηεο:    ..................................         ................................. (1 κνλ.) 

  
Παηδηά:              ............................................................................ (1 κνλ.) 

  
Φαηλόηππνη παηδηώλ:            ………………………………………………........... (1 κνλ.) 

 
ε) Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα ν Αληξέαο θαη ε Άλλα λα απνθηήζνπλ παηδί κε:  (1 κνλ.) 

  
i) πξνζθνιιεκέλνπο ινβνύο; ....................................................................................................... 

 
ii) ειεύζεξνπο ινβνύο; ................................................................................................................. 
 
 

2. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 - 6 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ 
γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο κηαο εγθύνπ γπλαίθαο:      (3 κνλ.) 

 
1. ........................................................... 

 
2. …………………………………………. 

 
3. …………………………………………. 

 
4. …………………………………………. 

 
5. …………………………………………. 

 
6. …………………………………………. 

 
 

β) Να γξάςεηε έλα ξόιν (κηα ρξεζηκόηεηα) ησλ κεξώλ 1-5 ηνπ πην πάλσ ζρεδηαγξάκκαηνο.
                                          (2,5 κνλ.) 

 

Απιθμόρ Ρόλορ (Υπησιμότητα) 
 

1  
 

2 
 

 

3  
 

4  
 

5  
 

 
γ)Τη παξάγνπλ νη σνζήθεο;         (1,5 κνλ.) 
 
i) …………………………….…  ii) ...…………………………….   iii)………………………………… 

1 

2 

3 

5 

4 
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δ) Ο Γηάλλεο θαη ε Έιελα είλαη δίδπκα αδέιθηα θαη θνηηνύλ ζηελ ίδηα ηάμε. 
i) Να γξάςεηε ηη είδνπο δίδπκα είλαη. Γηαηί;                 (0,5 κνλ.) 

 
...................................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................................... 

 
ii) Να εμεγήζεηε πώο δεκηνπξγήζεθαλ ηα ζπγθεθξηκέλα δίδπκα.                 (1 κνλ.) 

 
...................................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................................... 

 
………………………………........................................................................................................... 

 
ε) Τη είλαη ε γνληκνπνίεζε θαη ζε πνην κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο 
πξαγκαηνπνηείηαη;                                                                                                             (1 κνλ.) 

 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
ζη) Να νλνκάζεηε έλα: i) κεραληθό ηξόπν αληηζύιιεςεο: .......................................... (0,5 κνλ.) 

  
    ii) ρεκηθό κέζν αληηζύιιεςεο: ............................................... (0,5 κνλ.) 

   
δ) i) Πνηα θύηηαξα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο πξνζβάιιεη ν ηόο ηνπ AIDS;   (0,5 κνλ.) 
 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ii) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ θπηηάξσλ ηα νπνία πξνζβάιιεη ν ηόο ηνπ AIDS;  (0,5 κνλ.)

  
….……………………..................................................................................................................... 

 
iii) Να νλνκάζεηε έλα ζεμνπαιηθά κεηαδηδόκελν λόζεκα (εθηόο από ην AIDS).  (0,5 κνλ.) 

 
……………………………………………………………………………………................................... 
 
 
 
        

 



 1 

Β΄ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΔΤΚΩΙΑ                    ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

 
ΜΑΘΗΜΑ             :  ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                    ΒΑΘΜΟ                                                            

   ΣΑΞΗ                    :  Γ΄                                                 ΑΡΙΘΜΟ:         _____________ 

   ΓΙΑΡΚΔΙΑ            :  2 ΩΡΔ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΥΗΜΔΙΑ)    ΟΛΟΓΡΑΦΩ:  _____________ 

   ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ    :  10.06.2013                        ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ/TΡΙΑ  :  __________   

  

  ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ/TΡΙΑ: _____________________________________ 

  ΣΜΗΜΑ : __________                                                  ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ : _____ 

    

 Σν εμεηαζηηθφ δνθίκην απνηειείηαη απφ 12 ζειίδεο θαη πεξηιακβάλεη ηα κέξε Α, Β θαη Γ. 

   Δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνχ πιηθνχ. 

 

 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ύλοιο κολάδωλ: 40 

                                                                          
ΜΔΡΟ  Α (κολάδες 10) 
Να απαληήζεηε  ΟΛΔ ηης ερωηήζεης 1 – 4. Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκοιογείηαη 
κε 2,5 κολάδες. 
 

1. Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο, επηιέγνληαο ηνλ θαηάιιειν φξν 
απφ ηνπο πην θάησ: 

εθηεηακέλες – καθρύ – ζύλδεζκοη – περηορηζκέλες – 
 οζθσηθό –περηόζηεο – ζωραθηθό 

α) Η θλήκε είλαη ……………………. νζηφ. 

          (κνλάδεο:0,5) 

β) Η δηάξζξσζε επηηξέπεη …………………………………… θηλήζεηο. 

          (κνλάδεο:0,5) 

γ) Σν δηάζηξεκκα νθείιεηαη ζε ηέλησκα ή ζπάζηκν ησλ ……………………………… πνπ 

ζπγθξαηνχλ θαη πεξηβάιινπλ ηε δηάξζξσζε. 

          (κνλάδεο:0,5) 

δ) Η θχθσζε νθείιεηαη ζε αχμεζε ηνπ ……………………………… θπξηψκαηνο. 

          (κνλάδεο:0,5) 

ε) Η θαηά πάρνο αχμεζε ησλ νζηψλ νθείιεηαη ζην ………………………………. . 

          (κνλάδεο:0,5) 



 2 

2. α) Να αλαθέξεηε δχν ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε πξφζιεςε ηξνθήο είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηνλ νξγαληζκφ. 

(i) …………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………… 

(κνλάδεο:0,5) 

(ii) ………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

(κνλάδεο:0,5) 

β) Να νλνκάζεηε δχν αζζέλεηεο ησλ δνληηψλ: 

(i) …………………………………………………………………………………………………... 

(ii) ………………………………………………………………………………………………….. 

          (κνλάδεο:1) 

γ) Να εηζεγεζείηε δχν ηξφπνπο πξνζηαζίαο ησλ δνληηψλ 

(i) …………………………………………………………………………………………………... 

(ii) ………………………………………………………………………………………………….. 

          (κνλάδεο:0,5) 
 

3. α) Να ζπκπιεξψζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα, πνπ θαίλνληαη 

ζην πην θάησ ζρήκα κε ηνπο αξηζκνχο 1 – 3.        

                       

 

 

 

 

 

 

β) ε ηη εμππεξεηνχλ ηνλ νξγαληζκφ ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνχο 2 θαη 3: 

(i) αξηζκφο 2: ……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………… 

(κνλάδεο:0,5) 

(ii) αξηζκφο 3: …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

(κνλάδεο:0,5) 

 

1  
 
2 
 

3 

1. ................................................................... 

2. ................................................................... 

3. ................................................................... 

(κνλάδεο:1,5) 
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4. α) αο δίλνληαη νη πην θάησ γνλφηππνη. Πνηνη απφ απηνχο αλήθνπλ ζε νκφδπγν θαη 

πνηνη ζε εηεξφδπγν άηνκν γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ; 

ΜΜ – Γγ – Αα – ββ 

Οκφδπγν άηνκν: …………………………………………………………………………………. 

Εηεξφδπγν άηνκν: ……………………………………………………………………………….. 

(κνλάδεο:1) 

β) Πφζα ρξσκνζψκαηα έρεη θάζε έλα απφ ηα πην θάησ θχηηαξα ηνπ αλζξψπνπ; 
 
(i) κπηθφ θχηηαξν:……….............    (ii) σάξην: ……………………….. 

(κνλάδεο:1) 

γ) Ο Κψζηαο έρεη ηα πην θάησ αιιειφκνξθα γνλίδηα: 

Αιιειόκορθα 

Γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή (επηθξαηέο) Γξακκή ηξηρνθπΐαο ρσξίο θνξπθή 

Γαιαλά κάηηα (ππνιεηπφκελν) Καζηαλά κάηηα 

Ιθαλφηεηα αλαδίπισζεο γιψζζαο (επηθξαηέο) Υσξίο ηθαλφηεηα αλαδίπισζεο γιψζζαο 

Ίζηα καιιηά (ππνιεηπφκελν) γνπξά καιιηά  

            

Να γξάςεηε δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ν Κψζηαο; 

(i) …………………………………………………………………………………………………. 

(ii) …………………………………………………………………………………………………. 

          (κνλάδεο:0,5) 

 

 

ΜΔΡΟ  Β (κολάδες 18) 

Να απαληήζεηε ζε ΣΡΔΙ από ηης ηέζζερης ερωηήζεης. Η θάζε ζωζηή απάληεζε 

βαζκοιογείηαη κε 6 κολάδες.  

 

1. α) Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζην γελλεηηθφ ζχζηεκα 

ηνπ αλζξψπνπ. 

 ΓΤΝΑΙΚΑ ΑΝΣΡΑ  

ΓΟΝΑΓΔ 
( Γελλεηηθά όργαλα) 

  

ΓΑΜΔΣΔ  
(Γελλεηηθά θύηηαρα) 

  

                  (κνλάδεο:2) 
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β) Απφ ηη απνηειείηαη ην ζπέξκα ηνπ άληξα; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

(κνλάδεο:1) 

γ) Η Έιελα έρεη θαηακήλην θχθιν 28 εκεξψλ. Η πξψηε κέξα ηεο  έκκελεο ξχζεο ηεο 
είλαη ζηηο 2 Ασγούζηοσ. Να ππνινγίζεηε: 
 
 

ΑΤΓΟΤΣΟ 2013 

Δε Σξ Σε Πε Πα α Κπ 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

(ii) Πφηε ζα έρεη σνξξεμία ε Έιελα; …………………………………………………………… 

(κνλάδεο:0,5) 

δ) Να γξάςεηε δχν ηξφπνπο κεηάδνζεο θαη δχν ηξφπνπο κε κεηάδνζεο ηνπ AIDS. 

Σξφπνη κεηάδνζεο: 

(i) …………………………………………………………………………………………………... 

(ii) ………………………………………………………………………………………………….. 

(κνλάδεο:1) 

Σξφπνη κε κεηάδνζεο: 

(i) …………………………………………………………………………………………………... 

(ii) ………………………………………………………………………………………………….. 

(κνλάδεο:1) 

2. α) (i) Πφηε έλα νζηφ παζαίλεη θάηαγκα; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

(κνλάδεο:1) 

 

 

(i) Πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θχθινπ ηεο 

κπνξεί λα κείλεη έγθπνο ε Έιελα, αλ έρεη 

ζεμνπαιηθή επαθή; 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

(κνλάδεο:0,5) 
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(ii) Πψο γίλεηαη ε ζεξαπεία ηνπ νζηνχ απηνχ; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

(κνλάδεο:1) 

β) Να ζπκπιεξψζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 

(i) Η επιπγηζία ησλ νζηψλ νθείιεηαη ζηελ …………………………… νπζία. 

(κνλάδεο:0,5) 

(ii) Η ζθιεξφηεηα θαη ε αθακςία ησλ νζηψλ νθείιεηαη ζηα ………………………………… 

(κνλάδεο:0,5) 

γ) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ ζθειεηνχ ηνπ αλζξψπνπ, πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ 

ζρήκα κε ηνπο αξηζκνχο 1 – 6. 

 

3. α) Να νλνκάζεηε ην θαηάιιειν νξγαλίδην ή κέξνο ηνπ θπηηάξνπ δίπια απφ θάζε 
πξφηαζε: 
 
(i) Οξγαλίδηα ππεχζπλα γηα ηε ζχλζεζε ησλ πξσηετλψλ: …………………………………… 

(κνλάδεο:0,5) 

(ii) Υαξαθηεξίδνληαη «θέληξα παξαγσγήο ελέξγεηαο» ηνπ θπηηάξνπ: …………………….... 

(κνλάδεο:0,5) 

(iii) Είλαη ην «θέληξν ειέγρνπ» ηνπ θπηηάξνπ: ………………………………………………… 

(κνλάδεο:0,5) 

(iv) ε απηνχο γίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο: ……………………………………...   

(κνλάδεο:0,5) 

1 
 
2 
3 
 
4 
5 
 
 

6 

1. ................................................................... 

2. ................................................................... 

3. ................................................................... 

4. ................................................................... 

5. ................................................................... 

6. ................................................................... 

(κνλάδεο:3) 
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(v) Ειέγρεη ηελ είζνδν θαη έμνδν νπζηψλ απφ θαη πξνο ην θχηηαξν: ………………………. 

(κνλάδεο:0,5) 

(vi) Απνηειείηαη απφ θπηηαξίλε: ………………………………………………………….......... 
(κνλάδεο:0,5) 

 

β) Να γξάςεηε δχν δηαθνξέο αλάκεζα ζην θπηηθφ θαη ην δσηθφ θχηηαξν: 

(i) …………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………… 

(κνλάδεο:0,5) 

(ii) ………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

(κνλάδεο:0,5) 

γ) ηνλ πην θάησ πίλαθα, λα νλνκάζεηε δχν εηδηθνχο ζρεκαηηζκνχο κε ηνπο νπνίνπο 

θαηαθέξλνπλ λα θηλνχληαη θάπνηα βαθηήξηα θαζψο θαη έλα είδνο βαθηεξίνπ πνπ δηαζέηεη 

ηνλ θάζε ζρεκαηηζκφ. 

 

ΔΙΓΙΚΟ ΥΗΜΑΣΙΜΟ ΒΑΚΣΗΡΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 (κνλάδεο:1) 

δ) ε ηη δηαθέξεη ην επθαξπσηηθφ απφ ην πξνθαξπσηηθφ θχηηαξν; 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

(κνλάδεο:1) 
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4 α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξψπνπ πνπ θαίλνληαη ζην 

πην θάησ ζρήκα κε ηνπο αξηζκνχο 1 – 6.        

 

      

     

      

    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

β) Να ζπκπιεξψζεηε θαηάιιεια ηα θελά ζηνλ πην θάησ πίλαθα:   
 

Αδέλες Έλδσκο ή Τγρό 

ποσ παράγοσλ 

Σόπος 

δράζες 

Θρεπηηθή 

οσζία ποσ 

δηαζπούλ 

Απιά ηειηθά 

 προϊόληα 

ηεινγφλνη  

 

ηνκαηηθή 

θνηιφηεηα 

πδαηάλζξαθεο   

Πάγθξεαο παγθξεαηηθφ 
πγξφ 

  ακηλνμέα 

πθψηη  δσδεθαδάθηπιν  γιπθεξφιε + 

3 ιηπαξά νμέα 

 

                    (κνλάδεο:1,5) 

γ) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ φξνπο: 

(i) Πέςε: …………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

                    (κνλάδεο:0,5) 

 

 

 

 
 

 

 

 

         4 

            5 

             6 

 1 

2 

 

 

           

 

 

1. ................................................................... 

2. ................................................................... 

3. ................................................................... 

4. ................................................................... 

5. ................................................................... 

6. ................................................................... 

  (κνλάδεο:3) 

 

 

3 
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(ii) Αθνκνίσζε: …………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

                    (κνλάδεο:0,5) 

δ) Πφηε έλα άηνκν παζαίλεη «ζθσιεθνεηδίηηδα» θαη γηαηί επηβάιιεηαη ε ζεξαπεία ηεο; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

                    (κνλάδεο:0,5) 

ΜΔΡΟ  Γ: ( κολάδες  12 ) 

Να απαληήζεηε ζε ΜΙΑ από ηης δύο ερωηήζεης. Η ζωζηή απάληεζε 

βαζκοιογείηαη κε 12 κολάδες. 

 

1. α) Να νλνκάζεηε ζην πην θάησ ζρήκα ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνχ  ζπζηήκαηνο ηεο 

γπλαίθαο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1- 6.                                                            

 

 
 

β)  Ο Αληξέαο είλαη έλα λενγέλλεην αγνξάθη. Ακέζσο κφιηο γελλήζεθε, ν γηαηξφο 

δηαπίζησζε φηη νη φξρεηο ηνπ βξίζθνληαη ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή. 

(i) Πνηα πάζεζε έρεη ν Αληξέαο; ……………………………………………………………….. 

          (κνλάδεο: 0,25) 

(ii) Πνηα είλαη ε θπζηνινγηθή ζέζε ησλ φξρεσλ; ……………………………………………... 

          (κνλάδεο: 0,25) 

1 

2 

4 
3 

5 

              6 

 

 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

4. ………………………………………… 

5. ………………………………………… 

6. ………………………………………… 

(κνλάδεο:3)                                                                        
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(iii) Πψο κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ν Αληξέαο; …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

          (κνλάδεο: 0,5) 

(iv) Πνην πξφβιεκα ζα έρεη ν Αληξέαο φηαλ κεγαιψζεη αλ δε ζεξαπεπηεί θαη γηαηί; 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

             (κνλάδεο:1) 
            
γ) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ φξνπο: 

(i) Γνληκνπνίεζε: ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

                    (κνλάδεο:1) 

(ii) ηχζε: ………………………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

             (κνλάδεο:1) 

δ) Πψο ην έκβξπν εμαζθαιίδεη ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο θαη ην νμπγφλν πνπ ρξεηάδεηαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο; 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

          (κνλάδεο:0,5) 

ε) Πφζε είλαη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ σαξίνπ θαη ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ ζην ζψκα ηεο 

γπλαίθαο; 

(i) δηάξθεηα δσήο σαξίνπ: ………………………………………………………………………. 

(ii) δηάξθεηα δσήο ζπεξκαηνδσαξίνπ: …………………………………………………………. 

          (κνλάδεο:0,5) 
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ζη) Να ζπκπιεξψζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο νξκφλεο ηνπ 

γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα: 

(i) απφ ηνπο φξρεηο παξάγεηαη ε νξκφλε: ……………………………………………………... 

          (κνλάδεο:0,5) 

(ii) απφ ηηο σνζήθεο παξάγνληαη νη νξκφλεο: …………………………………………….. θαη 

……………………………………………………………………………………………………… 

          (κνλάδεο:1) 

δ) Ο Γηψξγνο θαη ε Μαξία είλαη δχν δίδπκα αδέιθηα.  

(i) Ση είδνπο δίδπκα αδέιθηα είλαη; 

……………………………………………………………………………………………………… 

          (κνλάδεο:0,5) 

(ii) Να πεξηγξάςεηε ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο απηνχ ηνπ είδνπο δηδχκσλ. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

          (κνλάδεο:1) 

ε) Να νλνκάζεηε δχν λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή: 

(i) ………………………………………                         (ii) ……………………………………. 

          (κνλάδεο:0,5) 

ζ) Να νλνκάζεηε δχν ηξφπνπο αληηζχιιεςεο: 

(i) ………………………………………                         (ii) ……………………………………. 

         (κνλάδεο:0,5) 

 

2. α) Ο Γηψξγνο κηιά γαιιηθά, έρεη κηα νπιή ζην δεμί ηνπ ρέξη έρεη θαζηαλά καιιηά θαη 

πξάζηλα κάηηα. 

(i) Πνηα απφ ηα πην πάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γηψξγνπ είλαη θιεξνλνκηθά θαη πνηα 

επίθηεηα; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.  

Κιεξνλνκηθά: …………………………………………………………………………………….. 

          (κνλάδεο:0,5) 

Επίθηεηα: …………………………………………………………………………………………. 

          (κνλάδεο:0,5) 
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Αηηηνιφγεζε: ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

          (κνλάδεο:0,5) 

β) Πνηα γνλίδηα νλνκάδνληαη αιιειφκνξθα γνλίδηα; 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

          (κνλάδεο:1) 

γ) Έλα ζσκαηηθφ θχηηαξν ελφο νξγαληζκνχ έρεη 36 ρξσκνζψκαηα.  

Να ζπκπιεξψζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο δχν ηξφπνπο δηαίξεζεο 

ηνπ θπηηάξνπ απηνχ. 

 ΜΙΣΩΗ ΜΔΙΩΗ 

Αξηζκφο θπηηάξσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη   

Αξηζκφο ρξσκνζσκάησλ ζε θάζε θχηηαξν   

Είδνο θπηηάξσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη   

          (κνλάδεο:3) 

δ) (i) Ση νλνκάδνπκε θαξπφηππν ελφο αηφκνπ; 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

          (κνλάδεο:0,5) 

(ii) Να γξάςεηε δχν ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδνπκε ηνλ 

θαξπφηππν ελφο αηφκνπ. 

(α) …………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

                   (κνλάδεο:0,5) 

 (β) ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

                   (κνλάδεο:0,5) 
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ε) Άληξαο κε πξάζηλα κάηηα παληξεχεηαη γπλαίθα κε θαζηαλά κάηηα. Σν γνλίδην γηα ηα 

θαζηαλά κάηηα Μ είλαη επηθξαηέο ζε ζρέζε κε ην αιιειφκνξθν ηνπ γηα ηα πξάζηλα κάηηα 

κ πνπ είλαη ππνιεηπφκελν. Σν πξψην παηδί πνπ απέθηεζαλ έρεη πξάζηλα κάηηα.  

 

(i) Να δείμεηε κε δηαζηαχξσζε πψο εμεγείηαη απηφ. 

Γνλφηππνη γνλέσλ:     ♂ ……………………     Υ      ♀  ……………………                                                                                                                                    

Γακέηεο:                           .……………………    Υ         ……………………     

Γνλφηππνη  παηδηψλ:        .…..…………………………………………………… 

Φαηλφηππνη παηδηψλ:        …...…………………………………………………... 

          (κνλάδεο:4) 

(ii) Πνηα πηζαλφηεηα ππάξρεη ην δεχηεξν ηνπο παηδί λα έρεη θαη εθείλν πξάζηλα κάηηα; 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

          (κνλάδεο:1) 

 

 

 

 

Η Δηεπζχληξηα  

 

 

ηφξευ Πάκεια 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΟΛΔΑ                                      

ρνιηθή  Υξνληά  2012 - 2013 
 

ΓΡΑΠΣΔ  ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ 

 
 Βαζκόο                        : …………… 

 Τπνγξαθή θαζεγεηή : …………… 

Μάζεκα        : Βηνινγία Σάμε                             : Γ 

Ηκεξνκελία : 10 Ηνπλίνπ 2013 Ώξα εμέηαζεο             : 7:45 - 9:45 

Γηάξθεηα       : 2 ώξεο (Βηνινγία & Υεκεία)  

 

 
Ολνκαηεπώλπκν : ………….…………………….………………..……Αξ. …... Σκήκα : …… 
 

   1. Να γξάςεηε κόλν κε κειάλη κπιε. 

ΟΓΗΓΙΔ  2. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ (tipp-ex). 

   3. Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 15 ζειίδεο. 

 

ΜΔΡΟ Α΄:  Απνηειείηαη από 4 (ηέζζεξα) εξσηήκαηα. 

   Να απαληήζεηε ζε όια ηα εξσηήκαηα. 

   Κάζε εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε 2,5 κνλάδεο. 

1. (α) αο δίλνληαη νη πην θάησ γνλόηππνη. Πνηνη από απηνύο αλήθνπλ ζε νκόδπγν θαη πνηνη 

ζε εηεξόδπγν άηνκν γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθό;         (κνλ. 1) 

ΜΜ – Γγ – Αα – ββ 

Οκόδπγν άηνκν: __________________________________________________________ 

Δηεξόδπγν άηνκν: _________________________________________________________ 

 

(β) Πόζα ρξσκνζώκαηα έρεη θαζέλα από ηα πην θάησ θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ;    (κνλ. 1) 

 

 

 

 

 

 

(γ) αο δίλνληαη νη πην 

Δπηζειηαθό (δέξκαηνο) _____ 

πεξκαηνδσάξην _____ 

Δξπζξό Αηκνζθαίξην _____ 

Επγσηό _____ 
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θάησ θαξπόηππνη ελόο νξγαληζκνύ. Πνηνο αλήθεη ζε ζειπθό θαη πνηνο ζε αξζεληθό άηνκν; 

                 (κνλ. 0,5) 

 

 

 

 

 

  Καξπόηππνο Α   Καξπόηππνο Β 

 (i) ζειπθό άηνκν: ___________________________________________ 

 (ii) αξζεληθό άηνκν:  _________________________________________ 

 

2. (α) ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη έλα δσηθό θύηηαξν. 
Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πνπ ζεκεηώλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο από ην 1 - 4:      (κνλ. 1) 

 

         1. ___________________ 
 

         2. ___________________ 
 

         3. ___________________ 
 

         4. ___________________ 
 

 

(β) Πνηα ε δηαθνξά κεηαμύ ελόο βαθηεξηδηαθνύ θπηηάξνπ θαη κίαο Ακνηβάδαο;   (κνλ. 0,5) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
(γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ αθόινπζσλ νξγαληδίσλ:       (κνλ. 0,5) 

 (i) Υισξνπιάζηεο: ____________________________________________ 

 (ii) Κπηηαξηθό ηνίρσκα: _________________________________________ 

(δ) Να νλνκάζεηε ηα νξγαλίδηα πνπ εθηεινύλ ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο:           (κνλ. 0,5) 

 (i) πξσηετλνζύλζεζε: __________________________________________ 

 (ii) παξαγσγή ελέξγεηαο:  _______________________________________ 

 

3. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:      (κνλ. 0,5) 

(i) Σν ζπζηαηηθό πνπ πξνζδίδεη αθακςία θαη ζθιεξόηεηα ζηα νζηά είλαη 

_______________, ελώ απηό πνπ πξνζδίδεη ζπλνρή θαη επιπγηζία είλαη 

_______________. 

(ii) Σα καθξά νζηά κεγαιώλνπλ θαηά κήθνο από ην ______________________, ελώ από 

ην ___________________ κεγαιώλνπλ θαηά πάρνο. 
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(β) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε Α κε έλλνηεο ή θξάζεηο 
πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε Β.         (κνλ. 1,5) 
 

Α Β  

 (α) Σέλησκα ή ζπάζηκν ζπλδέζκσλ. 

1. Κύθσζε (    ) (β) Αύμεζε ηνπ νζθπτθνύ θπξηώκαηνο. 

2. Δμάξζξσζε (    ) (γ) Ράγηζκα ή ζπάζηκν νζηνύ. 

3. Γηάζηξεκκα (    ) (δ) Κάκςε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πξνο ην πιάη. 

4. Λόξδσζε (    ) (ε) Απνκάθξπλζε ησλ αξζξηθώλ επηθαλεηώλ. 

5. Κάηαγκα (    ) (ζη) νξγαληζκόο πνπ ηξέθεηαη κε θπηά θαη δώα. 

6. θνιίσζε (    ) (δ) Μεηαηόπηζε κεζνζπνλδύιηνπ δίζθνπ. 

 (ε) Αύμεζε ηνπ ζσξαθηθνύ θπξηώκαηνο 

 

 

(γ) Να δώζεηε δύν (2) ιεηηνπξγίεο ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο.     (κνλ. 0,5) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. (α) Να γξάςεηε δίπια από θάζε πξόηαζε ην ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο πνπ αληηζηνηρεί:   
              (κνλ. 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Να δώζεηε δύν (2) παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηε κεηάγγηζε 
αίκαηνο.             (κνλ. 0,5) 

  (i) ____________________________________________________________ 

 (ii) ____________________________________________________________ 

 
(γ) Πνηα νκάδα αίκαηνο νλνκάδεηαη παλδόηεο θαη πνηα παλδέθηεο;            (κνλ. 0,25) 

Πεξηέρεη αηκνζθαηξίλε __________________ 

Δκπύξελα θύηηαξα __________________ 

Άκνξθν θηηξηλσπό πγξό __________________ 

Βνεζνύλ ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο __________________ 
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  (i) Παλδόηεο:  _______________________________________________ 

 (ii) Παλδέθηεο: _______________________________________________ 

 
 
 
 
(γ) Ζ Μάξζα θηύπεζε θαη ρξεηάδεηαη επεηγόλησο αίκα. Ζ νκάδα αίκαηνο ηεο είλαη AB Rh+. 
Τπάξρνπλ δηαζέζηκνη νη πην θάησ αηκνδόηεο. Από πνηνπο αηκνδόηεο κπνξεί ν γηαηξόο λα 
πάξεη αίκα γηα λα κεηαγγίζεη ζηε Μάξζα;               (κνλ. 0,75) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξα (4) εξωηήκαηα. 

   Να απαληήζεηε ζε ηξία (3) από ηα εξωηήκαηα. 

   Κάζε εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο.  

1. (α) Να ραξαθηεξίζεηε κε () ηηο ζσζηέο θαη κε (Λ) ηηο ιαλζαζκέλεο πξνηάζεηο. (κνλ. 1,5) 

 (η) ε κηα ζρέζε ζπκβίσζεο κεηαμύ δύν δηαθνξεηηθώλ νξγαληζκώλ ε πξνζθνξά 

 είλαη ακνηβαία. 

 (ηη) Ζ ζρέζε αλάκεζα ζην ζθύιν θαη ζηε γάηα είλαη ζρέζε παξαζηηηζκνύ. 

 (ηηη) Σν πνληίθη είλαη ζήξακα θαη ην θίδη ζεξεπηήο. 

 (ηλ) Καηά ηε “κεηαθνξά” ελέξγεηαο από ην επίπεδν ησλ παξαγσγώλ ζην επίπεδν 

 ησλ θαηαλαισηώλ ην 90% ηεο ελέξγεηαο ράλεηαη. 

 (λ) Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε κηαο θνηλσλίαο κειηζζώλ είλαη θπξίσο ηξνθηθέο. 

 (λη) Γύν αξζεληθά ιηνληάξηα δηεθδηθνύλ ην ίδην ζειπθό ιηνληάξη. Οη ζρέζεηο αλάκεζα 

 ζηα δύν αξζεληθά ιηνληάξηα είλαη ζρέζεηο αληαγσληζηηθέο. 

 
 
 
 
 

Όλνκα αηκνδόηε Οκάδα αίκαηνο Ναη / Όρη 

Κσλζηαληίλνο A Rh- 
 

ύιβηα B Rh+  

Μαξία AB Rh+ 
 

Θαλάζεο Ο Rh+ 
 

Βαγγέιεο Ο Rh-  

Καηεξίλα B Rh- 
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(β) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε Α κε έλλνηεο ή θξάζεηο 
πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε Β.            (κνλ. 1) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(γ) ε έλα δάζνο δνπλ θάκπηεο κε ηηο νπνίεο ηξέθνληαη κηθξά πνπιηά. Τπάξρνπλ, επίζεο, 
γεξάθηα πνπ ηξέθνληαη κε ηα κηθξά πνπιηά θαη κε ιαγνύο. Οη ιαγνί, όπσο θαη νη θάκπηεο, 
ηξέθνληαη κε θύιια,. 
(η) Να ζρεδηάζεηε ην ηξνθηθό πιέγκα ζην πην πάλσ νηθνζύζηεκα.    (κνλ. 1,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ηη) Πνηνη νξγαληζκνί είλαη θαηαλαισηέο;        (κνλ. 0,5) 

________________________________________________________________________ 

(ηηη) Πόζα ηξνθηθά επίπεδα ππάξρνπλ ζην νηθνζύζηεκα απηό; ____________    (κνλ. 0,25) 

(ηλ) Πνηνη νξγαληζκνί θσηνζπλζέηνπλ; ____________________           (κνλ. 0,25) 

 
(γ) Σν πην θάησ δηάγξακκα παξηζηάλεη ηνλ θύθιν ηνπ άλζξαθα. 

 

 

 

 

Α Β  

 (α) Όινη νη νξγαληζκνί κίαο πεξηνρήο. 

1. Οηθνζύζηεκα (    ) (β) Οη γάηνη πνπ θαηνηθνύλ ζ’ έλα ηόπν ηελ ίδηα επνρή. 

2. Δίδνο (    ) (γ) Δίρε θάπνηε δσή. 

3. Άβην (    ) 
(δ) Δλόηεηα πνπ απνηειείηαη από βηνηηθνύο θαη άβηνπο 
παξάγνληεο. 

4. Πιεζπζκόο (    ) (ε) Αθνύ δηαζηαπξσζνύλ, έρνπλ γόληκνπο απνγόλνπο. 

 (ζη) Γελ είρε πνηέ δσή 
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(η) Να νλνκάζεηε ηηο δηαδηθαζίεο Υ θαη Τ.        (κνλ. 0,5) 

 Υ: _____________________   Τ: _____________________ 

(ηη) Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία Ε θαη από πνηνπο νξγαληζκνύο επηηειείηαη;    (κνλ. 0,5) 

________________________________________________________________________ 

 

2. (α) Να νλνκάζεηε ηα είδε ησλ αξζξώζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζην αλζξώπηλό ζώκα θαη λα 
δώζεηε έλα παξάδεηγκα γηα ην θάζε είδνο.        (κνλ. 1,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη κία άξζξσζε. 
(η) Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 - 4:         (κνλ. 1) 

 

 

         1. ___________________ 
 

         2. ___________________ 
 

         3. ___________________ 
 

         4. ___________________ 
 

 

(ηη) Πνηνο ν ξόινο ησλ κεξώλ πνπ αξηζκνύληαη κε 3 θαη 4.              (κνλ. 0,25) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

(γ) Να θαηαηάμεηε ηα παξαθάησ νζηά κε βάζε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ.   
           (κνλ. 1,5) 

Βξαρηόλην, ιεθάλε, κεηωπηαίν, ζπόλδπινο, θλήκε, νζηά θαξπνύ 

 

 

 

 

 

 

 

(δ) Γηαηί ε ζπνλδπιηθή ζηήιε δελ είλαη επζεία;        (κνλ. 0,5) 

Βξαρέα όζηα Μαθξά όζηα Πιαηηά όζηα 

_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 

 

Δίδνο άξζξσζεο Παξάδεηγκα 

1. _________________________ _________________________ 

2. _________________________ _________________________ 

3. _________________________ _________________________ 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
(ε) Να εμεγήζεηε γηαηί ηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο παζαίλνπλ πην ζπρλά θαηάγκαηα από ηα 
λεαξά άηνκα;                   (κνλ. 0,25) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
(ζη) ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ν ζθειεηόο ηνπ άλσ άθξνπ. 
Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 - 4:          (κνλ. 1) 

 

 

       1. ___________________ 
 

       2. ___________________ 
 

       3. ___________________ 
 

       4. ___________________ 
 

 

 

3. (α) ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο. Να νλνκάζεηε ηηο 
ελδείμεηο κε ηνπο αξηζκνύο 1-4.               (κνλ. 1) 

          1. ________________________ 

          2. ________________________ 

          3. ________________________ 

          4. ________________________ 

(β) Να γξάςεηε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ εξπζξώλ θαη ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ (η) σο πξνο ηε 
κνξθή ηνπο θαη (ηη) σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπο.         (κνλ. 1,5) 

Δξπζξά Λεπθά 

Μνξθή: 

1. 

2. 

Μνξθή: 

1. 

2. 

Λεηηνπξγία: 

 

Λεηηνπξγία: 
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(γ) (η) Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ εκβνιίνπ θαη νξνύ;          (κνλ. 1) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(ηη) Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηερλεηήο θαη θπζηθήο αλνζίαο;         (κνλ. 1) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

(δ) Ση είλαη:              (κνλ. 1,5) 

 (η) ε ιεπραηκία:  _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 (ηη) ε αηκνξξνθηιία: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 (ηηη) ε κεζνγεηαθή αλαηκία: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. (α) ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ε ζσξαθηθή θνηιόηεηα. 

Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 - 4:          (κνλ. 1) 
 
 

        1. ___________________ 

        2. ___________________ 

        3. ___________________ 

        4. ___________________ 

 

(β) Να γξάςεηε δύν ιόγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ε ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο 

δαθηπιίνπο ζε ζρήκα κηζνύ θξίθνπ.         (κνλ. 0,5) 

 (η)  ________________________________________________________________ 

 (ηη) ________________________________________________________________ 

 
(γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο:              (κνλ. 1) 

 (η) ηνπ βιελλνγόλνπ ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα; 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 (ηη) ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ ζηε κύηε; 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
(δ) Να αλαθέξεηε δύν ραξαθηεξηζηηθά ησλ πλεπκόλσλ, ηα νπνία δηεπθνιύλνπλ ηελ 

αληαιιαγή ησλ αεξίσλ.              (κνλ. 1) 

 (η)  ________________________________________________________________ 

 (ηη) ________________________________________________________________ 

 
(ε) ηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλεηαη ε ζύζηαζε ηνπ εηζπλεόκελνπ θαη ηνπ εθπλεόκελνπ 
αέξα. 
 

Δηζπλεόκελνο αέξαο Δθπλεόκελνο αέξαο 

Άδσην 78% Άδσην 78% 

Ομπγόλν 21% Ομπγόλν 16% 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 0,03% Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 4% 

 
Να εμήγεζεηε πσο πξνέθπςαλ νη δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ εηζπλεόκελνπ θαη ηνπ εθπλεόκελνπ 
αέξα.               (κνλ. 1) 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(ζη) ηηο πην θάησ εηθόλεο θαίλεηαη ην βιελλνγόλν δύν αηόκσλ. 
 

 

 

 

 

 

    Βιελλνγόλν Α    Βιελλνγόλν Β 

(η) Πνην αλήθεη ζε θαπληζηή θαη πνην ζε κε θαπληζηή;        (κνλ. 0,5) 

•  Βιελλνγόλν θαπληζηή: _________________________ 
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•  Βιελλνγόλν κε θαπληζηή:  ______________________ 

(ηη) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.             (κνλ. 1) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

ΜΔΡΟ Γ΄:  Απνηειείηαη από δύν (2) εξωηήκαηα. 

    Να απαληήζεηε ζε έλα (1) από ηα 

εξωηήκαηα. 

    Κάζε εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε 

δώδεθα (12) κνλάδεο.  

1. (α) Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ην γελλεηηθό 
ζύζηεκα ηνπ άλδξα. Να νλνκάζεηε ηηο  

ελδείμεηο Α - Δ.     
           (κνλ. 1,25) 

 Α: ____________________________ 

 

 Β: ____________________________ 

 

 Γ: ____________________________ 

 

 Γ: ____________________________ 

 

 Δ: ____________________________ 

 

(β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ νζρένπ;              (κνλ. 0,25) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

(γ) (η) Ση είλαη ε θίκσζε; Πσο ζεξαπεύεηαη;              (κνλ. 0,5) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

(ηη) Πνηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηνλ άλδξα;            (κνλ. 0,5) 

• _____________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________ 
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(γ)(η) Ση νλνκάδνπκε νλείξσμε;               (κνλ. 0,25) 

________________________________________________________________________ 

(ηη) Πώο νλνκάδεηαη ε αλδξηθή νξκόλε; ______________________________    (κνλ. 0,25) 

(ηηη) Πνύ παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα θαη πνύ απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά;    
             (κνλ. 0,5) ______________________________________________________________________________ 

 

(ηλ) Από ηη απνηειείηαη ην ζπέξκα;  
              
(κνλ. 0,5) 

_________________________________
_________________________________
______ 

 

(δ) ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ην 
γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. 

Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 - 6:                (κνλ. 1,5) 

 

 1. ___________________________ 

 2. ___________________________ 

 3. ___________________________ 

 4. ___________________________ 

 5. ___________________________ 

 6. ___________________________ 

 

(ε) ε πνην από ηα πην πάλσ κέξε 1 - 6 ηνπ ζρήκαηνο            (κνλ. 

0,75) 

 (η) γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε; _______________________ 

 (ηη) παξάγνληαη ηα ζειπθά γελλεηηθά θύηηαξα; _______________________ 

 (ηηη) αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν; _______________________ 

 

(ζη) Να αλαθέξεηε δύν κεζόδνπο αληηζύιιεςεο, έλα κεραληθό θαη έλα ρεκηθό:     (κνλ. 0,5) 

 κεραληθό: _________________________________________________ 

 ρεκηθό: ___________________________________________________ 

 

(δ) Να αλαθέξεηε ην ξόιν:           (κνλ. 1) 

 (η) ηνπ πιαθνύληα: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

 (ηη) ηνπ ακληαθνύ πγξνύ: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

(ε) Ζ θπξία Καιιηόπε γέλλεζε ηξίδπκα: ηνλ Αληξέα θαη δύν θνξίηζηα εληειώο όκνηα, ηελ 
Ηθηγέλεηα θαη ηελ Αζελά. Δμεγήζηε πσο πξνέθπςαλ ηα ηξία απηά παηδηά.     (κνλ. 1) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(ζ) (η) Πώο νλνκάδνληαη νη γπλαηθείεο νξκόλεο;               (κνλ. 0,5) 

________________________________________________________________________ 

(ηη) Πνύ παξάγνληαη; _________________________             (κνλ. 0,25) 

 

(η) Ζ Γηακάλησ πνπ είλαη 26 εηώλ, θαη έρεη θαλνληθνύο θύθινπο 28 εκεξώλ, είλαη 
παληξεκέλε κε ην Νίθν, 28 εηώλ, εδώ θαη 2 ρξόληα. Απνθάζηζαλ λα θάλνπλ παηδί θαη 
ζθέθηνληαη ζε πνηεο κέξεο ηνπ θύθινπ ηεο Γηακάλησο, αλ έρνπλ ζεμνπαιηθή επαθή, ε 
Γηακάλησ ζα κπνξνύζε λα κείλεη έγθπνο. 

Ζ Γηακάλησ είρε πεξίνδν (πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2013. Να 
γξάςεηε πόηε κπνξεί ε Γηακάλησ, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή, λα κείλεη έγθπνο. Να 
πεξηιάβεηε ζηελ απάληεζή ζαο θαη λα εμεγήζεηε, κε βάζε ηνλ θαηακήλην ηεο θύθιν, ηα 
εμήο:              (κνλ. 3) 

 (η) Πόηε ζα έρεη σνξξεμία; 

 (ηη) Πνηεο είλαη νη θξίζηκεο κέξεο θαη γηαηί; 

 (ηηη) ηελ πεξίπησζε πνπ δελ κείλεη έγθπνο ε Γηακάλησ, πόηε αλακέλεη λα έρεη ηελ 
 επόκελή ηεο πεξηόδν; 
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2. (α) Να δώζεηε ηνπο όξνπο γηα ηνπο πην θάησ νξηζκνύο γελεηηθήο.     (κνλ. 2) 

• Ζ απεηθόληζε (θσηνγξαθία) ρξσκνζσκάησλ ελόο θπηηάξνπ ζε δεύγε θαη θαηά ζεηξά 
κεγέζνπο νλνκάδεηαη: ____________________________ 

• Σα όκνηα ζε ζρήκα θαη κέγεζνο δεύγε ρξσκνζσκάησλ ζηνπο δηπινεηδείο νξγαληζκνύο 
νλνκάδνληαη: ____________________________ 

• Βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε νκόινγσλ ρξσκνζσκάησλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ ίδηα ηδηόηεηα: 
____________________________ 

• Φέξνπλ γνλίδηα γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ θύινπ ελόο αηόκνπ (Υ,Τ): __________________ 
 

 
 

(β) ηνλ πην θάησ πίλαθα θαίλνληαη ηα γνλίδηα ελόο αηόκνπ γηα ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά. 
Γηα πνηα ραξαθηεξηζηηθά ην άηνκν είλαη νκόδπγν θαη γηα πνηα εηεξόδπγν;                        Να 
ζπκπιεξώζεηε ηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πην θάησ πίλαθα, γξάθνληαο ηηο ιέμεηο «νκόδπγν» ή 
«εηεξόδπγν» εθεί πνπ ηαηξηάδεη.           (κνλ. 1) 

 

Γνλίδηα Οκόδπγν / Δηεξόδπγν 

Διεύζεξνη ινβνί απηηώλ Πξνζθνιιεκέλνη ινβνί απηηώλ  

Καζηαλά κάηηα Καζηαλά κάηηα  

Ίζηα καιιηά γνπξά καιιηά  
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(γ) Ζ Μαξία θαη ν Κώζηαο έρνπλ απνθαζίζεη λα παληξεπηνύλ όκσο αλεζπρνύλ θαηά πόζν 
ζα πξέπεη λα θάλνπλ παηδηά, γηαηί ν Κώζηαο είλαη αζζελήο κε Μεζνγεηαθή Αλαηκία 
(ζαιαζζαηκία). Δζείο σο ύκβνπινη Γελεηηθήο, λα ηνπο δείμεηε κε απιό ηξόπν πσο δελ 
έρνπλ ιόγν λα αλεζπρνύλ, αθνύ κεηά ηηο αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο πνπ έθαλε ε Μαξία 
δηαπηζηώζεθε όηη δελ είλαη θνξέαο ηνπ παζνινγηθνύ γνληδίνπ ηεο κεζνγεηαθήο 
αλαηκίαο(ζαιαζζαηκία). 

Να ζπκβνιίζεηε κε Μ (θεθαιαίν) ην γνλίδην πνπ ειέγρεη ην θπζηνινγηθό αιιειόκνξθν 
(επηθξαηέο) θαη κε κ (κηθξό) ην γνλίδην πνπ ειέγρεη ην παζνινγηθό αιιειόκνξθν 
(ππνιεηπόκελν) κε κεζνγεηαθή αλαηκία. Να δείμεηε ηε δηαζηαύξσζε ηεο πην πάλσ 
πεξίπησζεο.           (κνλ. 2) 

Μεηά από ρξόληα ν Αληξέαο, παηδί ηνπ Κώζηα θαη ηεο Μαξίαο απνθαζίδεη λα παληξεπηεί 

ηελ Διέλε θνξέα ηνπ παζνινγηθνύ γνληδίνπ γηα ηε Μεζνγεηαθή Αλαηκία (ζαιαζζαηκία).     

Να δώζεηε ηε δηαζηαύξσζε ηεο πην πάλσ πεξίπησζεο.       (κνλ. 2) 

 

δ) ηνλ άλζξσπν ηα ζαξθώδε (ρνληξά) ρείιε νθείινληαη ζε επηθξαηέο γνλίδην () ελώ ηα 
ιεπηά ρείιε ζε ππνιεηπόκελν γνλίδην (ζ). Ζ Άλλα πνπ έρεη ζαξθώδε ρείιε θαη είλαη 
γνλνηππηθά εηεξόδπγε παληξεύεηαη ηνλ Κώζηα πνπ έρεη ιεπηά ρείιε.     (κνλ. 0,5) 

 

Φαθίδεο Φαθίδεο  

 Κώζηαο Μαξία 

Γνλόηππνο   

Γακέηεο 
  

Γνλόηππνη 
απνγόλσλ  

Φαηλόηππνη 
Απνγόλσλ 

___________ ___________ ___________ ___________ 
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(η) Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο: ηεο Άλλαο  ______________________ 
 
       ηνπ Κώζηα ______________________ 
 

(ηη) 
Ο 
Κώ
ζηα
ο 
ζέιε
η ηα 
παη
δηά 
ηνπ 
λα 
έρν
πλ 
ζαξ
θώδ
ε 
ρείι
ε. 

Πόζεο πηζαλόηεηεο ππάξρνπλ λα εθπιεξσζεί ε επηζπκία ηνπ; (Να γίλεη ε ζρεηηθή 
δηαζηαύξσζε)        (κνλ. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ηηη) Αλ ν Κώζηαο θαη ε Άλλα απνθηήζνπλ 4 παηδηά, ηη ρείιε ζα έρεη ην ηέηαξηό ηνπο παηδί;      
                (κνλ. 0,5) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
(ηλ) Μηα γπλαίθα κε ιεπηά ρείιε, όηαλ ήηαλ 26 ρξνλώλ, έθαλε αηζζεηηθή (πιαζηηθή) 
επέκβαζε θαη απέθηεζε ζαξθώδε ρείιε. Σώξα πνπ είλαη έγθπνο θαη παξόιν πνπ ν άλδξαο 
ηεο έρεη ιεπηά ρείιε, απηή είλαη ζίγνπξε όηη ην παηδί πνπ ζα γελλήζεη ζα έρεη ζαξθώδε 
ρείιε. Έρεη δίθαην ή άδηθν; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.        (κνλ. 1) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 Αληξέαο Διέλε 

Γνλόηππνο   

Γακέηεο 
  

Γνλόηππνη 
απνγόλσλ  

Αλαινγία / % __________ __________ __________ __________ 

Φαηλόηππνη 
Απνγόλσλ 

__________ __________ __________ __________ 

Αλαινγία / % __________ __________ __________ __________ 
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Ζ Δηζεγήηξηα                Ο Γηεπζπληήο 
 
 
 
Μαξία Εακπέια - νεδηόλν             Γξ Γεώξγηνο ηξαηνπξάο 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΚΑΚΙΟΤ             ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

________________________________________________________ 
 

Μάζεκα: ΦΤΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΥΗΜΔΙΑ)      

Σάμε: Γ΄        Βαζκόο: _________________ 

Ζκεξνκελία: 05/06/2013     Οινγξάθσο:______________ 

Υξόλνο: 2 ώξεο (Βιολογία και Υημεία)     Τπνγξαθή Καζεγήηξηαο: ____ 
 

Ολνκαηεπώλπκν: _______________________  Σκήκα: ___      Αξηζκόο:  ____ 

________________________________________________________ 
 

Βιολογία (40 μονάδες) 
Αριθμός ζελίδων Βιολογίας 12/Γεν επιηρέπεηαι η τρήζη διορθωηικού σγρού 

 

ΜΔΡΟ Α’(10 μονάδες) 

Αποηελείηαι από ηέζζερις (4) ερωηήζεις.  Να απανηήζεηε όλες ηις ερωηήζεις.  
Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 2,5 μονάδες. 
 

 

1) α) ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί λα ζπγθξίλεηε ηνπο γξακκσηνύο κε ηνπο ιείνπο κύεο  

 σο πξνο ηα κπτθά ηνπο θύηηαξα, σο πξνο ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη σο πξνο ηε       

 ζέζε ηνπο ζην ζώκα.                               (1,5κ) 
 

 Γραμμωηοί μύες Λείοι μύες 

Τύπος κσηηάρων Με εγθάξζηεο γξακκώζεηο   

Τρόπος λειηοσργίας  
 
 

Υσξίο ηε ζέιεζή καο  

Θέζη ζηο ζώμα Δλσκέλνη κε ηνλ ζθειεηό 
 
 

 

β) Γηαηί ν κπο ηεο θαξδηάο απνηειεί μερσξηζηό είδνο κπόο;                   (1κ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα, πνπ θαίλνληαη  

ζην πην θάησ ζρήκα κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 3.                   (1,5κ) 

                       

 

 

 

 

  

(ε άζθ       (ε εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 

 

 

 

1.  
 
2. 
 

3. 

1. ................................................................... 

 

2. ................................................................... 

 

3. ................................................................... 
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β) ε ηη εμππεξεηνύλ ηνλ νξγαληζκό ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 2 θαη 3;                       (1κ) 

(i) αξηζκόο 2: ………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

(ii) αξηζκόο 3: ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

 

3) α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε έλαλ από απηνύο ηεο ζηήιεο Β. (1,5κ) 

Α        Β 

Ρηβόζσκα ( __ )     (α) Γηαρσξίδεη ην θύηηαξν από ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

ύκπιεγκα Golgi ( __ )    (β) Παξαγσγή ελέξγεηαο. 

Λπζόζσκα ( __ )    (γ) Πξσηετλνζύλζεζε. 

Μηηνρόλδξην ( __ )  (δ) Πεξηέρεη θπξίσο θπηηαξίλε, πξνζθέξεη ζηήξημε. 

Υισξνπιάζηεο ( __ )   (ε) Σξνπνπνίεζε πξσηετλώλ. 

Κπηηαξηθό ηνίρσκα ( __ )  (ζη) Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό. 

(δ) Δθηέιεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θσηνζύλζεζεο. 

       (ε) Πεξηέρεη ιπηηθά έλδπκα. 

 

 
β) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη έλαλ εσκαρσωηικό θύηηαξν. 

 Να ζεκεηώζεηε ηνπο αξηζκνύο πνπ δείρλνπλ ηα αθόινπζα:           (1κ) 
 

 
 

 

 

 Ππξήλαο  αξ.(……) 

 Υπκνηόπην αξ.(…...) 

 Δλδνπιαζκαηηθό δίθηπν αξ.(……) 

 Κπηηαξόπιαζκα αξ.(……) 

 
 

 
 

 
 

 

6 
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1 

1 

4) Να δώζεηε ηνπο νξηζκνύο γηα ηνπο πην θάησ όξνπο γελεηηθήο:         (2,5κ) 

α) Οκόινγα ρξσκνζώκαηα:……………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

β) Αιιειόκνξθα γνλίδηα:…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

γ) Φπιεηηθά ρξσκνζώκαηα:………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

δ) Κιεξνλνκηθόηεηα:…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ε) Μεηαιιάμεηο :…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ΜΔΡΟ Β’(18 μονάδες) 

Αποηελείηαι από ηέζζερις (4) ερωηήζεις.  Από ηις ηέζζερις (4) ερωηήζεις να 
απανηήζεηε μόνο ζηις ηρεις (3).  Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 6 

μονάδες. 
 

 

1) α) Να γξάςεηε δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο.          (1κ) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
β) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλζξώπηλνπ ζθειεηνύ πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ 

ζρήκα κε ηνπο αξηζκνύο 1-6.                 (1,5κ) 

 

 
      1……………………………………………….. 

      2……………………………………………….. 

      3………………………………………………… 

      4………………………………………………… 

       5………………………………………………… 

      6………………………………………………… 

 

 

      

 

                  (ε εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 

 

1 
 

2 
3 

4 
5 

6 
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γ) Σα πην θάησ ζρήκαηα δείρλνπλ δύν δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο νζηώλ, αλάινγα κε ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπο θαη δύν δηαθνξεηηθά είδε άξζξσζεο. Να νλνκάζεηε ηνπο ηύπνπο 

ησλ νζηώλ, ην είδνο ηεο άξζξσζεο θαζώο θαη ηελ θίλεζε πνπ επηηξέπεη, 

ζπκπιεξώλνληαο θαηάιιεια ηνλ πην θάησ πίλαθα.             (0,75κ) 

 

 

 

  

Σύπνο νζηνύ  Μαθξά 

Δίδνο άξζξσζεο πλάξζξσζε 
 

 

Κίλεζε πνπ επηηξέπεη Γελ επηηξέπεη θακία θίλεζε 
 

 

 

δ) Να νλνκάζεηε ηνπο ηζηνύο πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ αύμεζε ησλ νζηώλ 

 i)θαηά κήθνο : ……………………………… ii)θαηά πάρνο :………………………………          (1κ) 

 

 ε) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο κε ηηο παζήζεηο :                    (1κ) 

 

 

1.θάκςε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πξνο ηα πιάγηα   δηάζηξεκκα ___ 

2.ηέλησκα ή ζπάζηκν ζπλδέζκσλ      ζθνιίσζε  ___ 

3.απνκάθξπλζε αξζξηθώλ επηθαλεηώλ ησλ νζηώλ   δηζθνπάζεηα___ 

4.κεηαηόπηζε ή βιάβε ησλ κεζνζπνλδύιησλ δίζθσλ   εμάξζξσζε____ 

 

    

 ζη) Να ζπκπιεξώζεηε ην παξαθάησ πνπ αθνξά ζηε ρεκηθή ζύζηαζε ησλ νζηώλ.(0,75κ) 

  Σα νζηά απνηεινύληαη από αλόξγαλεο νπζίεο όπσο ……………………θαη ………………… ζε 

  αλαινγία πεξίπνπ 65% θαη νξγαληθέο νπζίεο όπσο ……………………… ζε αλαινγία 35%. 
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2) α) Πνηνο είλαη ν ζθνπόο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο;        (0,5κ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 β) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ, πνπ 

θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 6.                 (1,5κ)

          

 

        

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

γ) Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηβάιιεηαη λα αλαπλένπκε από ηε κύηε 
θαη όρη από ην ζηόκα:                   (1κ) 

 i) ………………………………………………………………………………………………….............. 

 ii) ……………………………………………………………………………………………………..…… 

 

δ) i) ε πνην όξγαλν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο βξίζθνληαη νη θσλεηηθέο ρνξδέο;  

………………………………………………………………………………………………………………………………(0,5κ) 

ii) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο επηγισηηίδαο;                 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……(0,5κ) 

 ε) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηνλ πην θάησ πίλαθα κε ηηο θηλήζεηο ησλ πιεπξώλ θαη 

ηνπ δηαθξάγκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαπλεπζηηθώλ θηλήζεσλ.          (1κ) 
 

Αναπνεσστική Κίνηση Πλεσρές Γιάυραγμα 

Εηζπλνή   

Εθπλνή   

     (ε εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

  2 

 

 

3 
 
 
 
4 
 
5 
 
 
 

6 

 

 
  

1. …………………………………………………….. 

2. …………………………………………………….. 

3. …………………………………………………….. 

4. …………………………………………………….. 

5. …………………………………………………….. 

6. …………………………………………………….. 
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ζη) Σαο δίλνληαη νη πην θάησ εηθόλεο ηνπ βιελλνγόλνπ δύν αηόκσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

Βιελλνγόλνο Α                     

(i) Πνηα αλήθεη ζε βιελλνγόλν θαπληζηή θαη πνηα ζε βιελλνγόλν κε θαπληζηή;           (0,5κ) 

Βιελλνγόλνο θαπληζηή: ……………………………………………………………...…………………... 

Βιελλνγόλνο μη θαπληζηή:…………………………......................................................................... 
  

(ii) Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο;                (0,5κ) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ θαίλνληαη κε ηνπο 

αξηζκνύο 1-6.                    (1,5κ)  

 

 1…………………………………….         

 2……………………………………. 

3……………………………………. 

4……………………………………. 

5……………………………………. 

6……………………………………. 

 

β) Να εηζεγεζείηε θαη λα πεξηγξάςεηε κε ζπληνκία, ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν  
αληρλεύνπκε πεηξακαηηθά ζε ηξνθέο ηνπο αθόινπζνπο πδαηάλζξαθεο:         (1κ) 

i) άκπιν:……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ii) γιπθόδε:…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ε εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 

2 

1 

 
 

 
 

 

 

3 

4 

5 

6 

 
 

Βιελλνγόλνο Β 
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γ) ην δηπιαλό ζρήκα θαίλεηαη ε ηνκή ελόο πξνγνκθίνπ. Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε 

ηνπο αξηζκνύο 1-3.               (0,75κ) 

1………………………... 

  

2………………………... 

 

3………………………... 

         

 

δ) Πνηα είλαη ηα ηειηθά πξντόληα ηεο πέςεο ησλ:         (0,75κ) 

 πδαηαλζξάθσλ:………………………………………………………………………….……………………………. 

 πξσηετλώλ:………………………………………………………………………………….…………………………… 

 ιηπαξώλ νπζηώλ:……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ε) Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ησλ ζηειώλ Α θαη Β.                        (1,5κ) 

ηήιε Α ηήιε Β Αληηζηνίρηζε 

1. ζπθώηη 

2. ιεπηό έληεξν 

3. ζηνκάρη 

4. ζηεινγόλνη αδέλεο  

5. παρύ έληεξν 

6. πξσθηόο  

α. ακπιάζε 

β. παγθξεαηηθό πγξό 

γ. απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ 

δ. απνξξόθεζε λεξνύ  

ε. ρνιή 

ζη. ρεκηθή θαηεξγαζία ηεο ηξνθήο  

δ. αθόδεπζε 

1:…………….. 

2:…………….. 

3:…………….. 

4:…………….. 

5:…………….. 

6:…………….. 

 

ζη) Να δώζεηε δπν ζπκβνπιέο ζσζηήο δηαηξνθήο ρξεζηκνπνηώληαο θαη επηρεηξήκαηα 

γηα ηηο εηζεγήζεηο ζαο.               (0,5κ) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

1 

 
2 

3 
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4) α) Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο πνπ είλαη ππεύζπλα γηα ηηο πην θάησ 

ιεηηνπξγίεο :                    (2,5κ) 

 άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ:…………………………………………………………………………………………… 

 κεηαθνξά νμπγόλνπ:……………………………………………………………………………………………… 

 πήμε ηνπ αίκαηνο:…………………………………………………………………………………………………… 

 παξαγσγή αληηζσκάησλ:………………………………………………………………………………………… 

 θηηξηλσπό πγξό πνπ κεηαθέξεη ζξεπηηθέο νπζίεο θαη απνκαθξύλεη CO2:……………… 

 

β) Να εμεγήζεηε πώο γίλεηαη ε θπζηθή αλνζία.                        (0,5κ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

γ) Αλ ήζαζηαλ ν Γηεπζπληήο ηεο Σξάπεδαο Αίκαηνο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ 

Λεπθσζίαο, πνηα νκάδα αίκαηνο ζα πξνηηκνύζαηε λα έρεηε ζε κεγάιεο πνζόηεηεο 

θαη γηα πνηα δελ ζα είραηε ηδηαίηεξε αλεζπρία εάλ δελ είραηε επαξθή πνζόηεηα; Να 

ζεκεηώζεηε ηηο  δύν νκάδεο αίκαηνο θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.     (1κ) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

δ) Σν ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί δείρλεη ηε κηθξή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο .          (1κ)  

 

Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-4.        

     

1……………………………………… 

2……………………………………… 

3……………………………………… 

4……………………………………… 

 

ε) Πνην/α από ηα αξηζκεκέλα αγγεία ηνπ ζρήκαηνο πεξηέρνπλ νμπγνλσκέλν αίκα; (0,5κ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ζη) ε ηη εμππεξεηεί ε κηθξή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ;          (0,5κ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΔΡΟ Γ’(12 μονάδες) 
Αποηελείηαι από δύο (2) ερωηήζεις.  Από ηις δύο (2) ερωηήζεις να απανηήζεηε 

μόνο ζηη μία(1).  Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 12 μονάδες. 
 

1) α) Γίλνληαη νη εμήο γνλόηππνη: ΛΛ, Μμ, μμ, ΓΓ, Γγ, κκ.             (2κ) 

Πνηνη γνλόηππνη αλήθνπλ ζε άηνκα: 

η) νκόδπγα: ……………………………………………………………………………………………………………… 

ηη) εηεξόδπγα: ………………………………………………………………………………………………………… 

ηηη) πνπ έρνπλ ηνλ ίδην θαηλόηππν:…………………………………………………………………….…… 

 

β) η) Να γξάςεηε ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκνζσκάησλ (εθόζνλ ππάξρνπλ) ζηα πην θάησ 

αλζξώπηλα θύηηαξα:                  (1κ) 

 Είδος κσηηάροσ   Αριθμός τρωμοζωμάηων 

  Επγσηό       …………………………. 

  Λεπθό αηκνζθαίξην    …………………………. 

  Δξπζξό αηκνζθαίξην    …………………………. 

  πεξκαηνδσάξην    …………………………. 

 

ηη) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ ηεο κίησζεο θαη ηεο κείσζεο.         (1κ) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) η) αο δίλνληαη νη πην θάησ θαξπόηππνη ελόο νξγαληζκνύ. Πνηνο αλήθεη ζε ζειπθό 

θαη πνηνο ζε αξζεληθό άηνκν;               (1κ) 

 

 

 

 

 

                          Καρσόησπος Α                 Καρσόησπος Β 

 Θειπθό άηνκν: ……………………………………………………………………………………………… 

 Αξζεληθό άηνκν: ………………………………………………………………………………………..… 

 

ηη) Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                  (1κ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ε εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 
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δ) Άληξαο κε θαζηαλά κάηηα παληξεύεηαη γπλαίθα πνπ έρεη επίζεο θαζηαλά κάηηα θαη ην 

πξώην παηδί πνπ απέθηεζαλ έρεη πξάζηλα κάηηα. Σν γεγνλόο απηό δεκηνπξγεί 

ακθηβνιίεο ζηνλ ζύδπγν θαη έληνλε ζύγθξνπζε ζην δεπγάξη. Δζείο, σο ύκβνπινη 

Γελεηηθήο κεγάινπ ηνπηθνύ Ννζνθνκείνπ, λα εμεγήζεηε ζηνλ ζύδπγν όηη ππάξρεη 

απηό ην ελδερόκελν θαη δελ ππάξρεη ιόγνο αλεζπρίαο.  

 

(Το γονίδιο για ηα καζηανά μάηια Κ (κεθαλαίο)είναι επικπαηέρ ζε ζσέζε με ηο 

αλλελόμοπθο ηος για ηα ππάζινα μάηια κ (μικπό) πος είναι ςπολειπόμενο). 

 

i) Να δείμεηε κε δηαζηαύξσζε πώο εμεγείηαη απηό.             (4κ) 

Γνλόηππνη γνλέσλ:  ♂ (παηέξαο) ……………………   Υ    ♀ (κεηέξα) ……………………                                                                                                                                     

 

Γακέηεο:                           .………………………    Υ         ………….……………     

 

Γνλόηππνη  παηδηώλ:        .…..…………………………………………………… 

 

Φαηλόηππνη παηδηώλ:        …...…………………………………………………... 

 

  ii) Πνηα πηζαλόηεηα ππάξρεη ην δεύηεξν ηνπο παηδί λα έρεη επίζεο πξάζηλα κάηηα; (0,5κ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  iii) Πνηνο λόκνο ηνπ Μέληει ηζρύεη ζηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε;                      (0,5κ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ε) Αθόκε έλα δεπγάξη θαηαθεύγεη ζην Ννζνθνκείν όπνπ εξγάδεζηε σο ύκβνπινη 

Γελεηηθήο θαη ν άληξαο θαηεγνξεί ηε γπλαίθα ηνπ όηη γηα ηξίηε θνξά απνθηνύλ 

θνξίηζη. Αληίζεηα, ε γπλαίθα ηνπ ηζρπξίδεηαη όηη απηόο θηαίεη. Πώο ζα ηνπο βνεζήζεηε 

λα ιύζνπλ ηε δηαθνξά ηνπο;                         (1κ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2) α) Να νλνκάζεηε ζην πην θάησ ζρήκα ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ  ζπζηήκαηνο ηεο 

γπλαίθαο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1- 6.                                                     (1,5κ)   

 

 
 

β) ε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο γίλεηαη:              (2κ)   

ε παξαγσγή ησλ σαξίσλ;……………………………………………………………………………………………… 

ε ζεμνπαιηθή επαθή ;……………………………………………………………………………………………….…… 

ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ;……………………………………………………………………………….………… 

ε αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ;……………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Ο Αληξέαο είλαη έλα λενγέλλεην αγνξάθη. Ακέζσο κόιηο γελλήζεθε, ν γηαηξόο 

δηαπίζησζε όηη νη όξρεηο ηνπ βξίζθνληαη ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή.  

(i) Πνηα πάζεζε έρεη ν Αληξέαο; …………………………………………………….………(0,25κ) 

           

(ii) Πνηα είλαη ε θπζηνινγηθή ζέζε ησλ όξρεσλ; …………………………..……...…...(0,25κ) 

           

(iii) Πώο κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ν Αληξέαο; ……………………………………….……...(0,25κ) 

…………………………………………………………………………………………………………..…... 

 

 (iv) Πνην πξόβιεκα ζα έρεη ν Αληξέαο όηαλ κεγαιώζεη αλ δελ ζεξαπεπηεί θαη γηαηί;(1κ) 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

δ) Ζ Καηεξίλα πνπ είλαη ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ έρεη ηελ αθόινπζε 

απνξία: «Πώρ ηο έμβπςο πος κςοθοπεί ε μεηέπα ηερ, ηπέθεηαι και παίπνει ηο οξςγόνο πος 

σπειάδεηαι καηά ηε διάπκεια ηερ εγκςμοζύνερ, αθού, όπωρ ηερ είπε ο γςναικολόγορ ηερ 

μεηέπαρ ηερ  βπίζκεηαι μέζα ζηον αμνιακό ζάκο με ηο αμνιακό ςγπό»; Να εμεγήζεηε. (0,5κ) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

     (ε εξώηεζε ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα) 

2 

3 

5 
4 

6 

              1 

 

 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

4. ………………………………………… 

5. ………………………………………… 

6. ………………………………………… 



 12 

ε) Πνηα είλαη ε θξίζηκε πεξίνδνο ζε κηα γπλαίθα κε θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ;  

Να εμεγήζεηε πώο ζα θάλεη κηα θνπέια ηνπο, ππνινγηζκνύο κε βάζε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

σαξίνπ αιιά θαη ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ ζην ζώκα ηεο.                 (2κ) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….

           

ζη) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο νξκόλεο ηνπ γελλεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο : 

(i) από ηνπο όξρεηο παξάγεηαη ε νξκόλε: …………………………………………..………..….(0,25κ) 

           

(ii) από ηηο σνζήθεο παξάγνληαη νη νξκόλεο: ………………….. θαη ………………………...…(0,5κ) 

 

δ) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.              (1,5κ) 

Ννζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη 

θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή 

(εθηόο ηνπ HIV) 

Τξόπνη αληηζύιιεςεο  Τξόπνη κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηνπ 

AIDS (εθηόο ηεο ζεμνπαιηθήο 

επαθήο) 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

 

ε) Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο :                    (2κ) 

 Ολείξσμε:…………………………………………………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  Έκκελε ξύζε:………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

 
 

            
   Ζ Γηεπζύληξηα 

 
 

 
          Διέλε Μαξθίδνπ-νθνθιένπο 



1 
 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ       

ΚΟΚΚΙΝΟΣΡΙΜΙΘΙΑ                                                                    ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012 – 2013 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
 

Μάζεκα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

 

Σάμε: Γ΄                                                           Βαζκόο Βηνινγίαο:  ................................ 

 

Ηκεξνκελία: 06/06/2013                                    Οινγξάθσο: ........................................... 

 

Γηάξθεηα: 2 ώξεο (Βηνινγία + Υεκεία)         Τπνγξαθή Καζεγεηή: ........................................ 

 

 

 

 

Βηνινγία (40 κνλάδεο) 

ΟΓΗΓΙΔ 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 13 ζειίδεο θαη πεξηιακβάλεη ηα κέξε Α, Β θαη Γ.  

Να απαληήζεηε ζε ΟΛΑ ηα κέξε.  

 

ΜΔΡΟ Α: (Μνλάδεο 10) 

Να απαληήζεηε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. Κάζε  νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 κνλάδεο. 

 

1.  (α)  Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο () ή σο ιαλζαζκέλεο (Λ). (κ.1) 

  

    (i)   ε έλα ηξνθηθό πιέγκα πεξηιακβάλνληαη πνιιέο ηξνθηθέο αιπζίδεο.    …………. 

   (ii)  Σα απνληηξνπνηεηηθά βαθηήξηα ιεηηνπξγνύλ όπσο ηα αδσηνδεζκεπηηθά. ............. 

  (iii)  Οη θαηαλαισηέο δηαθξίλνληαη ζε ηάμεηο.  ………. 

  (iv)  Οη απνηθνδνκεηέο ηξέθνληαη κε λεθξνύο νξγαληζκνύο.  ………. 

                                                                                                                                                                                                        

 (β)  Να γξάςεηε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα κε ηνπο πην θάησ νξγαληζκνύο:                       (κ.1)  

                                   γαξίδα,    θάιαηλα,    θπηνπιαγθηόλ,   κπαθαιηάξνο  

 

  ……………………               …………………              …………………        ….…………… 

                                                                                                                                                                                       

 

Ολνκαηεπώλπκν: ............................................................... Σκήκα: ..........    Αξηζκόο: .......... 
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(γ)  ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο λα βάιεηε ζε θύθιν ηε ζσζηή απάληεζε.          (κ.0,5) 

   (i)  Οη ρισξνθζνξάλζξαθεο πξνθαινύλ: 

A. ην θσηνρεκηθό λέθνο 

B. ηελ εμαζζέληζε ηεο ζηηβάδαο ηνπ όδνληνο 

Γ.   ηελ όμηλε βξνρή 

 

    (ii) Η έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζρεηίδεηαη κε: 

A. ηε κείσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα 

B. ηελ αύμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα 

Γ.   ηελ αύμεζε ηνπ αδώηνπ ζηελ αηκόζθαηξα 

 

2. (α) Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο 1-4, όπσο θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.  

                                                         

  

 

 

 

1. ……………………………………….. 

2. ……………………………………….. 

3. ……………………………………….. 

4. ……………………………………….. 

                                                          (κ.1) 

                                                                                        

 

(β)  Πνην ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο είλαη ππεύζπλν γηα ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο;             (κ.0,5) 

…..………………………………………………………………………………………………… 

(γ)  Πνηνο είλαη ν θύξηνο ξόινο ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ;     (κ.0,5) 

…………………………………………………………………………………………………….. 

(δ)  Να εμεγήζεηε γηαηί ηα εκβόιηα είλαη ρξήζηκα γηα ηνλ νξγαληζκό καο.    (κ.0,5)    

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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3.   Να αληηζηνηρίζεηε ηε ζηήιε Α κε ηε ζηήιε Β.                  (κ.2,5)     

 

Αληηζηνίρεζε ηήιε Α ηήιε Β 

 

1 .......... 

 

1. ύκπιεγκα Golgi  

Α. Πεξηέρνπλ δξαζηηθά έλδπκα γηα ηε 

δηάζπαζε νπζηώλ 

 

2 …...... 

 

2. Λπζνζώκαηα 

Β. Παξάιιεινη πεπιαηπζκέλνη ζάθνη, όπνπ 

ηξνπνπνηνύληαη νη πξσηεΐλεο  

 

3 …...... 

 

3. Υισξνπιάζηεο  

Γ. Δμαζθαιίδνπλ ελέξγεηα πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ 

 

4…....... 

 

4. Κπηηαξηθό Σνίρσκα 

Γ. Πεξηβάιιεη ηε θπηηαξηθή κεκβξάλε ησλ 

θπηηθώλ θπηηάξσλ 

 

5…....... 

 

5. Μηηνρόλδξηα 

Δ. Δληαίν δίθηπν αγσγώλ θαη θύζηεσλ πνπ 

εμαζθαιίδεη ηε κεηαθνξά νπζηώλ ζε όια ηα 

κέξε ηνπ θπηηάξνπ 

  

 

η. Δδώ γίλεηαη ε  θσηνζύλζεζε. 

 

4. (α) Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε δηαηξνθή καο πξέπεη λα είλαη πινύζηα  

ζε θπηηθέο ίλεο.                 (κ.1) 

(i) ……...…………………………………………………………………………………..…………….. 

………………………………………………………………………………………….…….…………. 

………………………………………………………………………………………….…….…………. 

(ii) ……...………………………………………………………………………………….……………. 

…………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….…….…………. 

 

(β) (i) Να αλαθέξεηε δύν (2) παζήζεηο ησλ δνληηώλ πνπ πξνθαιεί ε κηθξνβηαθή πιάθα.  

(κ.0,5) 

(1) ……...…………………………..………  (2) ……...…..…………………………….. 

  

(ii) Να γξάςεηε δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα απνθύγνπκε ηηο παζήζεηο ησλ δνληηώλ.  

                                  (κ.1) 

(1) ……...…………………………………………………………………………………..…………... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

(2) ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….…. 
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ΜΔΡΟ Β: (Μνλάδεο 18) 

Από ηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο, λα απαληήζεηε κόλν ηηο ηξεηο (3).   

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 6 κνλάδεο. 

1.  (α) Πνηα πεξίπησζε δηδύκσλ δείρλεη ην πην θάλσ ζρήκα;                                          (κ. 0,5)          

...…..……………………………………………………………………………………………..…..…..                                               

   

 

 
 

(β)  (i) Πόζν ζα κνηάδνπλ κεηαμύ ηνπο ηα δίδπκα απηά;                                                          (κ. 0,5) 

...…..……………………………………………………………………………………………………… 

      (ii) Να ζρνιηάζεηε ην θύιν ησλ πην πάλσ δηδύκσλ.                                                                  (κ. 0,5) 

...…..……………………………………………………………………………………………………... 

(γ)  Να νλνκάζεηε ην όξγαλν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο ζην νπνίν:                      (κ. 1,5) 

        

(i) παξάγνληαη ηα σάξηα: ………………………………………………………………………… 

(ii) γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε: ……………………………………………………...………………. 

(iii) αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν: ...………………..……………………………….……………….. 

(δ) ε έλαλ θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ, πόηε γίλεηαη ε σνξξεμία;                                                (κ. 0,5) 

.....................................................................................................................................................................  

(ε) Πνην δηάζηεκα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο γπλαίθαο νλνκάδεηαη θξίζηκε πεξίνδνο θαη γηαηί; (κ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

(ζη) Πώο ην έκβξπν εμαζθαιίδεη ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο θαη ην νμπγόλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ αλάπηπμή  

ηνπ;                                                                                            (κ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………….….. 

……………………………………………………………………………………………………………... 

(δ) Πνηα  όξγαλα/κέξε πξνζηαηεύνπλ ην έκβξπν από θηππήκαηα;                                                (κ. 0,5)       

…………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 
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2 (α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1-4, όπσο θαίλνληαη ζην πην θάησ 

ζρήκα.  

 

 

 

 

 

1…………………………… 

2…………………………… 

3…………………………… 

4…………………………… 

                                                                    (κ. 1) 

                                                                                        

 

(β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο πηπαιίλεο ή ακπιάζεο πνπ πεξηέρεηαη ζην ζάιην;  (κ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

(γ) Να νλνκάζεηε δύν (2) αδέλεο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.              (κ. 1) 

(i) ……...…………………………..………  (ii) ……...…..………………………………………. 

 

(δ) (i) Να νλνκάζεηε ηα ηειηθά πξντόληα ηεο πέςεο ησλ πην θάησ ζξεπηηθώλ νπζηώλ ησλ ηξνθώλ. 

                                  (κ. 1) 

Τδαηάλζξαθεο: …………………………..…………………………………………………… 

Πξσηεΐλεο: ………………………………………………………………………………….… 

(ii)  Να εμεγήζεηε ηη είλαη θαη ζε πνην κέξνο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο γίλεηαη ε απνξξόθεζε ησλ 

ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πέςε ησλ ηξνθώλ.                         (κ. 1)                                                             

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

(iii) Πνηεο ζξεπηηθέο νπζίεο απνηεινύλ γηα ηνλ νξγαληζκό:     (κ. 1) 

(1) ηα θύξηα δνκηθά πιηθά: …………………………………………………………………… 

(2) ηα θύξηα ελεξγεηαθά πιηθά: ………………………………………………………………. 
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3.  (α) (i) ην πην θάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα αγγεία θαη ηνπο ρώξνπο ηεο θαξδίαο πνπ δείρλνπλ ηα  

γξάκκαηα Α-Γ.            

         

 

 

 

A: ………………………………………………… 

 

Β: ………………………………………………… 

 

Γ: ………………………………………………… 

 

Γ: ………………………………………………… 

                                                                              (κ. 2) 

 

(ii)  Πνην από ηα αγγεία Α ή  Β έρεη νμπγνλσκέλν αίκα; …………………..           (κ.0,5) 

 

(iii) Πνηνο από ηνπο ρώξνπο ηεο θαξδίαο Γ ή Γ έρεη νμπγνλσκέλν αίκα; ……………...….     (κ.0,5) 

 

(β) (i) Να γξάςεηε ην ξόιν ηεο κηθξήο ή πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο.                    (κ.0,5) 

…………………………..…………………………………………………………….…………………… 

 ……………………………………….……………………………………………….….………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ii) Πνηνο ρώξνο ηεο θαξδίαο έρεη πην παρύ ηνίρσκα θαη γηαηί;                                             (κ.0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..…………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(γ)  Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.                          (κ. 1) 

 Αξηεξίεο Φιέβεο 

1  

 

 

2  
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(δ) Έλαο ηξαπκαηίαο ρξεηάδεηαη επεηγόλησο κεηάγγηζε αίκαηνο.   Αλ δελ γλσξίδνπκε ηελ νκάδα 

αίκαηνο ηνπ, ηη αίκα  (νκάδα θαη παξάγνληα ξέδνπο)   κπνξνύκε λα ηνπ δώζνπκε  ρσξίο λα ηνπ 

πξνθαιέζνπκε  πξόβιεκα θαη γηαηί;                                                                                  (κ. 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

______________________________________________________________________________ 

4. (α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1-4, όπσο θαίλνληαη 

ζην πην θάησ ζρήκα.                   

 

 

 

 

 

1…………………………… 

2…………………………… 

3…………………………… 

4…………………………… 

                                                                   (κ.1) 

                                                                                        

 

(β) Να δώζεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηύιηνπο 

ζρήκαηνο κηζνύ θξίθνπ.                                                        (κ. 1) 

(i)  …..……...…..……………………………………………………………………………………….. 

(ii) …..……...………..………………………………………………………………………………….. 

 

 (γ) Να αλαθέξεηε ηηο δύν (2) θηλήζεηο κε ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ε κείσζε ηνπ όγθνπ ηεο  

ζσξαθηθήο θνηιόηεηαο θαηά ηελ  εθπλνή ηνπ αέξα.   (κ. 1)              

(i)  ............................................................................................................................................................. 

(ii) ............................................................................................................................................................. 

 

(δ) (i) Πνηα δύν (2) αέξηα αληαιιάδνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο;                        (κ. 0,5) 

             1. ………………………………..     2 ……………………………. 

      (ii) ε πνηα δύν (2) κέξε ηνπ ζώκαηνο γίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ απηώλ;             (κ. 0,5)                                       

             1. ………………………………..     2 ……………………………. 
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(ε)  Να ζπκπιεξώζεηε κε ηνπο ζσζηνύο όξνπο ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:             (κ. 1) 

 

 (i) Ο …………………………… είλαη ν θνηλόο δξόκνο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

(ii) Η κηθξή πξνεμνρή πνπ θιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε ιέγεηαη 

…………………………………… 

 

(ζη) Να αλαθέξεηε θαη λα εμεγήζεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αλαπλνή πξέπεη λα 

γίλεηαη από ηε κύηε θαη όρη από ην ζηόκα.                                                              (κ. 1)                                                                        

(i) ……...………………………………………………………………………………………..….. 

............................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………….... 

(ii) ……...…………………………………………………………………………………………... 

............................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………….... 

______________________________________________________________________________ 
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ΜΔΡΟ  Γ: (Μνλάδεο 12) 
Από ηηο δύν (2) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν ηε κία (1).  

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 12 κνλάδεο. 

1. (α) Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο:                         (κ. 2) 

 Οκόινγα ρξσκνζώκαηα:………………………..……...……………………………………… 

…..……...……………………………………………………………………………………….  

…..……...………………………………………………………………………………………. 

 

Αιιειόκνξθα γνλίδηα:…..……...……………….……………………………………............... 

…..……...………………………………………………………………………………………. 

…..……...………………………………………………………………………………………. 

 

(β) Γίλνληαη ηα γνλίδηα:  

 

Μ = θαζηαλό ρξώκα καηηώλ θαη κ = γαιαλό ρξώκα καηηώλ. 

     

(i) Ση ρξώκα καηηώλ ζα δώζνπλ ηα αθόινπζα δεπγάξηα γνληδίσλ (γνλόηππνη):          (κ.1,5) 

       ΜΜ : ..................................................................... 

       Μκ : ...................................................................... 

       κκ : ....................................................................... 

 

(ii) Πνηνη από ηνπο πην πάλσ γνλόηππνπο αλαθέξνληαη ζε νκόδπγα άηνκα θαη πνηνη ζε εηεξόδπγα 

άηνκα;                                                                                                                     (κ.1,5) 

     

 Οκόδπγν/α άηνκν/α : ..................................................... 

      Δηεξόδπγν/α  άηνκν/α: ..................................................  

 

(γ)  Ο άλζξσπνο ζηα ζσκαηηθά ηνπ θύηηαξα έρεη 46 ρξσκνζώκαηα. Πόζα ρξσκνζώκαηα ππάξρνπλ 

ζηνλ ππξήλα ελόο:                                                              (κ. 1) 

 

       (i)  σαξίνπ:    ............................................................... 

       (ii)  δπγσηνύ : .............................................................. 
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(δ) ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ν θαξπόηππνο ελόο αλζξώπνπ.  

 

 

 

(i) Πξόθεηηαη γηα άλδξα ή γπλαίθα;  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                           (κ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(ii) Πόζα ρξσκνζώκαηα απεηθνλίδνληαη ζηνλ πην πάλσ  θαξπόηππν;                                       (κ. 0,5) 

............................................................................................................................................................................... 

(iii) Σν άηνκν ηνπ νπνίνπ ν θαξπόηππνο απεηθνλίδεηαη,  πάζρεη από ην ζύλδξνκν Νηάνπλ. Πνηα ρξσκνζσκηθή 

αλσκαιία παξαηεξείηε ζηνλ πην πάλσ θαξπόηππν ε νπνία πξνθαιεί ην ζύλδξνκν Νηάνπλ;     (κ. 0,5)                                                                                                                         

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

(ε)   Γίλεηαη ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

(i)  Να θηηάμεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα ρξεζηκνπνηώληαο ηέζζεξηο (4)  νξγαληζκνύο από ην πην πάλσ ηξνθηθό 

πιέγκα .                                                                                                                              (κ. 1)                                                                                                

 

      ..................................                ........................                  .........................                    ....................... 

   

(ii) Από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, λα νλνκάζεηε                                                       (κ. 2) 

 έλαλ (1) παξαγσγό:          ...........................................................................   

 έλαλ (1) θαηαλαισηή 1
εο

  ηάμεο:   .............................................................. 

 έλαλ (1) θαηαλαισηή 2
εο

 ηάμεο:      …........................................................ 

 έλαλ (1)  θνξπθαίν ζεξεπηή:      ................................................................ 

 

(iii) Ση ζα ζπκβεί ζηνλ πιεζπζκό ησλ θνπθνπβαγηώλ αλ εμαθαληζηνύλ ηα πνληίθηα; Να εμεγήζεηε. (κ. 1) 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

…..……...………………………………………………………………………………………………… 

___________________________________________________________________________________ 

 

2. (α) (i) ην πην θάησ ζρήκα ηεο δηάξζξσζεο λα νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1-4. 

            

 

 

 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

4   ………………………………………… 

                                                              (κ. 1)                                                

 

(ii) Να νλνκάζεηε  δύν (2) κέξε ηεο άξζξσζεο πνπ βνεζνύλ ζηε κείσζε ηεο ηξηβήο κεηαμύ ησλ νζηώλ 

θαηά ηελ θίλεζε.                                                                                                          (κ.0.5)                        

   (1) …………………………………..          (2)  ….………………………………… 
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(β) Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ησλ ζηειώλ Α θαη Β.                                                 (κ. 2.5) 

        ηήιε Α                            ηήιε Β 

 

1_____ 

 

1. Γηζθνπάζεηα 

α. Σέλησκα ζπλδέζκσλ άξζξσζεο. 

 

 

2_____ 

 

2. Δμάξζξσζε 

β. Πάζεζε όπνπ ηα νζηά γίλνληαη εύζξαπζηα θαη 

ζπάδνπλ εύθνια. 

 

 

3_____ 

 

3. Γηάζηξεκκα 

γ. Απνκάθξπλζε αξζξηθώλ επηθαλεηώλ. 

 

4_____ 

 

4. Οζηενπόξσζε 

δ. Πάζεζε όπνπ ηα νζηά γίλνληαη καιαθά θαη 

ιπγίδνπλ από ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο. 

 

 

5_____ 

 

 

5. Ραρίηηδα 

ε. Μεηαηόπηζε ή βιάβε ησλ κεζνζπνλδύιησλ 

δίζθσλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 

  

(γ) (i) Να νλνκάζεηε ηελ πάζεζε πνπ παξνπζηάδεη ην πην θάησ ζρήκα θαη λα δώζεηε ηνλ νξηζκό ηεο. 

                                                       (κ. 1) 

     
            θπζηνινγηθό       κε πάζεζε 
       
  

 
 

 

 

 

 

Πάζεζε: …………………………………………………………………………………..................... 

Οξηζκόο: …………………………………………………………………………………..................... 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

(ii) Να γξάςεηε δύν (2) θαιέο ζπλήζεηεο πνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπκε ζηελ θαζεκεξηλή καο  

δσή γηα λα κελ έρνπκε πξνβιήκαηα κε ην εξεηζηηθό καο ζύζηεκα.                        (κ. 1)                                                   

(1)……………………………………………………………………………………………………….. 

…..……...………………………………………………………………………………………………. 

(2)…………………………………………………………………………………………………..…… 

 …..……...…………………………………………………………………………………………..….. 
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(δ)  Να ζεκεηώζεηε ηα νλόκαηα ησλ νζηώλ πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-5  ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαη λα 

γξάςεηε ζε πνην είδνο νζηώλ (καθξά, βξαρέα ή πιαηηά)  αλήθνπλ ηα νζηά κε αξηζκό 1, 2, 3.       

                                                                        (κ. 4)  

  

 

 1................................ Δίδνο: ..........................   

      

      2................................ Δίδνο : ......................... 

 

      3................................ Δίδνο : .........................       

            

      4................................          

  

      5................................      

         

                         

                                                                     

   

  

(ε) Ση είδνπο άξζξσζε ππάξρεη ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε  θαη ηη είδνπο θίλεζε επηηξέπεη;      (κ. 1)                                                                                

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

  

(ζη)  Να γξάςεηε δύν (2) ρξεζηκόηεηεο ησλ νζηώλ θαη ηνπ ζθειεηνύ ζηνλ άλζξσπν.            (κ. 1) 

(i)...................................................................................................................................................................... 

(ii)...................................................................................................................................................................... 

              

____________________________________________________________________________________ 

  Οη  δηδάζθνπζεο                  O Γηεπζπληήο 

 

  Π.  Μπισλά (Β.Γ) 

  Υξ. Κιεάλζνπο                   Μάξηνο Αλησληάδεο 
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ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ: …………………………………………………...… ΑΡ: …… ΣΜΗΜΑ: …… 

 

 

 

ΓΔΝΙΚΔ  ΟΓΗΓΙΔ:      Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 7 ζειίδεο 

                    Δπηηξέπεηαη κόλν ε ρξήζε κπιε ή καύξνπ ρξώκαηνο πέλα. 

         Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζωηηθνύ πγξνύ (TIPPEX) 

          Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε Α, Β θαη Γ 

 

 

ΜΔΡΟ Α’: Σν κέξνο απηό απνηειείηαη από ηέζζεξα (4) εξωηήκαηα. Να απαληήζεηε ζ’ όια ηα 

εξωηήκαηα. Κάζε εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε δπν θαη κηζή (2.5) κνλάδεο. 

 

Δξώηεκα 1   

α) Να γξάςεηε ηξεηο παζήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξεηζηηθό ζύζηεκα.           (κ. 1.5) 

η) .......................................................................................................................................................................... 

ηη)………………………………………………………………………………………………………………. 

ηηη)……………………………………………………………………………………………………………… 

β) Σε άηνκα πνηαο ειηθίαο εκθαλίδεηαη ε νζηενπόξσζε.                (κ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. . 

Δξώηεκα 2 

α) Να νλνκάζεηε δπν πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα απνθεύγεη ε έγθπνο γπλαίθα θαηά ηελ εγθπκνζύλε.      (κ. 1) 

η) ……………………………………………………………………………………………………………… 

ηη) ....................................................................................................................................................................... 

β) Να γξάςεηε ηξεηο ηξνθέο πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη ε δηαηξνθή ηεο εγθύνπ γπλαίθαο.        (κ. 1.5) 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. . 
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Δξώηεκα 3 

Να γξάςεηε ζην ηέινο θάζε πξόηαζεο ζε πνην/πνηα νξγαλίδην/α ηνπ θπηηάξνπ αλαθέξεηε ε θάζε πξόηαζε 

από ηηο πην θάησ:                 (κ. 2.5) 

α) ζε απηά γίλεηαη ε πξσηετλνζύλζεζε      ..................................................... 

β) εμαζθαιίδεη  ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ  .................................................... 

γ) είλαη γλσζηό σο θέληξν ειέγρνπ ηνπ θπηηάξνπ     ..................................................... 

δ) έρεη ξόιν ζηεξηθηηθό θαη απνηειείηαη από θπηηαξίλε    ..................................................... 

ε) ζε απηά επηηειείηαη ε θσηνζύλζεζε      ..................................................... 

 

Δξώηεκα 4 

α) Να γξάςεηε ζε πνηνπο ρώξνπο δηαθξίλνπκε ηελ αλζξώπηλε θαξδηά.                          (κ. 1.) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. . 

β) Πνηα αγγεία νλνκάδνληαη πξνζαγσγά θαη γηαηί;                (κ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………….. . 

γ) Γηαηί ε ανξηή ζεσξείηαη ε θπξηόηεξε αξηεξία ηνπ ζώκαηνο;             (κ. 0.5) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………….. . 

 

 

ΜΔΡΟ Β’: Σν κέξνο απηό απνηειείηαη από ηέζζεξα εξωηήκαηα. Να απαληήζεηε κόλν ηξία (3) από ηα 

ηέζζεξα (4) εξωηήκαηα. Κάζε εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

 

Δξώηεκα 1 

α) Να δώζεηε έλα νξηζκό γηα ηηο πην θάησ έλλνηεο.                (κ. 2) 

γνλίδην ...........………………………………………………………....……………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… . 

δηπινεηδέο θύηηαξν ...........................…………………………….............................…………………………. 

……………………………………………………………………..........................………………………….. . 
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β) Να γξάςεηε ηξεηο δηαθνξέο κεηαμύ κίησζεο θαη κείσζεο.             (κ. 3) 

Μίησζε Μείσζε 

1) 1) 

2) 2) 

3) 3) 

 

γ) Να αλαθέξεηε έλα παξάδεηγκα επίθηεηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ζηνλ άλζξσπν;            (κ. 1) 

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ . 

 

Δξώηεκα 2 

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά 1-6 ζην πην θάησ ζρήκα.               (κ. 3)   

 

    1. …………………………….          6 ………………….. 

 

  2. …………………………….               5 ……………… 

 

 

3. …………………………….. 

 

           4 ……………………. 

               

 

β) Τν πην πάλσ θύηηαξν είλαη δσηθό ή θπηηθό; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.           (κ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

γ) Να αληηζηνηρήζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα θαηάιιεια ηεο ζηήιεο Β.            (κ. 2) 

Α Β   

1.  πεξηέρνπλ δξαζηηθά έλδπκα                      η. θάςα 1 ……. 

2.  αλζεθηηθέο κνξθέο βαθηεξίσλ    ηη. θελνηόπηα 2 ……. 

3.  πεπηηθά          ηηη. ιπζνζώκαηα 3 …… 

4.  πεξίβιεκα βαθηεξίσλ        ηλ. ελδνζπόξηα 4 …… 
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Δξώηεκα 3 

α) Σην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη κέξνο ηνπ αλζξώπηλνπ ζθειεηνύ. Αθνύ παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ην 

ζρήκα λα νλνκάζηε ηα νζηά πνπ αληηπξνζσπεύνπλ νη αξηζκνί 1-6 ζην αληίζηνηρν θελό.                      (κ. 3) 

           

   6. ……………………..              4. …………………………. 

           …………………… 

  

1. …………………………… 

                                                               5. …………………………. 

 

 

 

                            2. …………………..      3. ………………………. 

 

 

 

 

 

 

β) Πνην κέξνο ηνπ καθξνύ νζηνύ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ θαηά πάρνο αύμεζε ηνπ;         (κ. 0.5) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

γ) Η ζπλάξζξσζε είλαη έλαο ηξόπνο άξζξσζεο ησλ νζηώλ κεηαμύ ηνπο. Τη θίλεζε επηηξέπεη απηό ην είδνο 

άξζξσζεο; Να δώζεηε έλα παξάδεηγκα ζπλάξζξσζεο.                (κ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. . 

δ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ ζηα νζηά;                                  (κ. 0.5) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………....……. .  

ε) Να γξάςεηε έλα παξάδεηγκα καθξνύ νζηνύ θαη έλα παξάδεηγκα πιαηηνύ νζηνύ;                       (κ. 1) 

καθξύ νζηό ………………………………………………...  

πιαηύ νζηό ………………………………………………….  
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Δξώηεκα 4 

α) Σην πην θάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ε ζρέζε ησλ νκάδσλ αίκαηνο κεηαμύ ηνπο. Να ηνπνζεηήζεηε ηα ηόμα 

αλάκεζα ζηηο νκάδεο ώζηε λα απεηθνλίδνληαη ζσζηά νη ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο.                                (κ. 3)  

          ΑΒ 

 

    Α    Β 

 

      Ο 

 

β) Πώο ζα ραξαθηεξίδακε ην άηνκν ηεο νκάδαο Ο θαη πώο ην άηνκν ΑΒ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο νκάδεο 

αίκαηνο.                         ( κ. 1 ) 

Ο …………………………...................     ΑΒ …………………………………………………… 

γ) Ο  Πνηνο άιινο παξάγνληαο εθηόο από ηηο νκάδεο αίκαηνο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ζε θάζε 

κεηάγγηζε αίκαηνο;                                  (κ. 0.5) 

……………………………………………………………………………………………………………….. . 

δ) Να γξάςεηε ηξεηο δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ;                 (κ. 1.5) 

η) ........................................................................................................................................................................ 

ηη)……………………………………………………………………………………………………………… 

ηηη)……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΜΔΡΟ Γ’: Σν κέξνο απηό απνηειείηαη από δπν εξωηήκαηα. Να απαληήζεηε κόλν έλα (1) από ηα δπν 

(2) εξωηήκαηα. Κάζε εξώηεκα βαζκνινγείηαη κε δώδεθα (12) κνλάδεο. 

 

Δξώηεκα 1 

α) Σην πην θάησ ζρήκα δίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. Να νλνκάζεηε ζην θελό ρώξν δίπια 

από θάζε γξάκκα  Α-Ζ ην όξγαλν/κέξνο πνπ απεηθνλίδεηαη.                                                          (κ . 6) 
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β) Πώο νλνκάδνληαη νη αξζεληθνί γακέηεο ζηνλ άλζξσπν θαη πνπ παξάγνληαη;             (κ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. . 

γ) Πώο νλνκάδνληαη νη ζειπθνί γακέηεο ζηνλ άλζξσπν θαη πνπ παξάγνληαη;             (κ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. . 

δ) Πνηα πάζεζε ζρεηηθά κε ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άλδξα νλνκάδνπκε θξπςνξρία;            (κ. 1) 

............................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. . 

ε) Πνην θαηλόκελν νλνκάδνπκε έκκελε ξύζε;                (κ 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. . 

ζη) Να γξάςεηε δπν ηξόπνπο αληηζύιιεςεο κηαο αλεπηζύκεηεο εγθπκνζύλεο.                (κ.1) 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. . 

δ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ νκθάιηνπ ιώξνπ;                            (κ.1) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. . 

  

Δξώηεκα 2 

α) Τν γνλίδην γηα ηε θπζηηθή ίλσζε είλαη ππνιεηπόκελν ( α )  ζε ζρέζε κε ην αιιειόκνξθν ηνπ ( Α ) πνπ 

είλαη ππεύζπλν γηα ηε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε. Να θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ δπν αηόκσλ εηεξόδπγσλ 

γηα ην ραξαθηήξα απηό θαη ζηε ζπλέρεηα λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.                      (κ. 4) 

 

                         F1:   ………….   x     ………………. 

      Γακέηεο :            

 

 

              F2 :     
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η) Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα λα απνθηήζνπλ παηδί κε θπζηηθή ίλσζε;    ………………… 

ηη)  Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα λα απνθηήζνπλ παηδηά εηεξόδπγα σο πξνο ην ραξαθηήξα ;  ……..…………. 

β) Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ην λόκν ηνπ Μέληει πνπ ηζρύεη ζηελ πην πάλσ πεξίπησζε          (κ. 2) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. . 

 γ) Να δώζεηε έλα νξηζκό γηα ηηο πην θάησ έλλνηεο ηεο γελεηηθήο.                (κ. 2) 

Οκόινγα ρξσκνζώκαηα : ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… . 

Φαηλόηππνο : …………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… . 

δ) Να παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ην πην θάησ ζρήκα θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

η) Τη απεηθνλίδεη ην πην πάλσ ζρήκα; ..............................................................................................           (κ. 1) 

ηη) Τελ πην πάλσ εηθόλα ηε ζπλαληνύκε ζε θύηηαξα γπλαίθαο ή άληξα θαη γηαηί;                (κ. 1) 

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ . 

ε) Πσο πξνθύπηεη ην δπγσηό ζηνλ άλζξσπν κε 46 ρξσκαηνζώκαηα;             (κ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………..

............................................................................................................................................................................ . 

δ) Πσο νλνκάδνληαη ηα 44 από ηα 46 ρξσκαηνζώκαηα ζηνλ άλζξσπν θαη γηαηί;                                      (κ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………..

............................................................................................................................................................................ . 

 

Η εηζεγήηξηα              Η Γηεπζύληξηα 

Χαλλίδνπ Νάζηα             Ταρκαδηάλ Βέξα 
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ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ                                                     ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2012-2013 
ΓΑΡΤΕΣ ΑΡΟΛΥΤΗΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 

 
ΤΑΞΗ: Γ’       Βιολογία: ............................... 
ΜΑΘΗΜΑ: Βιολογία-Χημεία   Χημεία:    ............................... 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ: 4/6/2013                                ΒΑΘΜΟΣ:  
                                                                   ............................ 
ΔΙΑΚΕΙΑ: ΔΥΟ (2) ΩΕΣ    Υπογραφή: ............................ 

ΤΟ ΓΑΡΤΟ ΑΡΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΕΡΤΑ (7) ΣΕΛΙΔΕΣ 
Δεν επιτρζπεται η χρήςη διορθωτικοφ υγροφ ή ταινίασ 

ΚΑΛΗ ΕΡΙΤΥΧΙΑ 

 
ΟΝΟΜΑ: ..............................................................   ΣΜΗΜΑ: .............. ΑΡ. ............ 

 
Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α  -  Α Ν Θ  Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

 
 
ΜΕΟΣ Α’: Ρεριλαμβάνει τζςςερισ (4) ερωτήςεισ των δυόμιςι (2,5) μονάδων η 

καθεμιά. Να απαντηθοφν ΟΛΕΣ οι ερωτήςεισ. 
 
1. Να γράψετε πζντε (5) ρόλουσ του ερειςτικοφ ςυςτιματοσ.                                                                       (2,5 μ) 

α) .......................................................................................................................................................................... 

β) .......................................................................................................................................................................... 

γ) .......................................................................................................................................................................... 

δ) .......................................................................................................................................................................... 

ε) .......................................................................................................................................................................... 

 

2. Να γράψετε τρεισ (3) μθχανιςμοφσ που διακζτει θ ρινικι κοιλότθτα για να κάνει τον αζρα πιο 

κατάλλθλο για τθν αναπνοι μασ, και να περιγράψετε τι προςφζρει ο κάκε μθχανιςμόσ (το αποτζλεςμά 

του).                                                                                                                                                                            (2,5 μ) 

Μηχανιςμόσ Αποτζλεςμα 
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3. Να γράψετε τα μζρθ που δείχνουν τα πζντε (5) βζλθ ςτο πιο κάτω ςχιμα του εντερικοφ ςωλινα. (2,5 μ) 

 

 

4. υμπλθρϊςτε με βζλθ τον πιο κάτω πίνακα αιμοδοςίασ (που δείχνει τισ επιτρεπτζσ μεταγγίςεισ 

αίματοσ) και γράψετε ποια ομάδα ονομάηεται πανδότθσ και ποια πανδζκτθσ.                                         (2,5 μ) 

 

 

Πανδότθσ:   .....   , Πανδζκτθσ:   ..... 

 

ΜΕΟΣ Β’: Ρεριλαμβάνει τζςςερισ (4) ερωτήςεισ των ζξι (6) μονάδων η 
καθεμιά. Να απαντηθοφν ΜΟΝΟ ΟΙ ΤΕΙΣ (3) ερωτήςεισ. 

 
1.  α) Να ςυμπλθρϊςετε ςτο πιο κάτω ςχιμα τα τρία (3) είδθ αρκρϊςεων, τα τρία (3) είδθ οςτϊν και τα 

τζςςερα (4) κυρτϊματα τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ που γνωρίηετε.                                                                    (5 μ) 
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β) Παρατθρϊντασ τισ δφο (2) εικόνεσ πιο κάτω, να γράψετε κάτω από κάκε εικόνα τθν πάκθςθ που 

αναγνωρίηετε.                                                                                                                                                              (1 μ) 

                               

 

 

2. α) Να γράψετε τισ τζςςερισ (4) ιδιότθτεσ των μυϊν που γνωρίηετε.                                                            (2 μ) 

................................................................................    ,    ................................................................................ 

................................................................................    ,    ................................................................................ 

 

β) Πϊσ ονομάηεται θ ακοφςια, ςυνεχόμενθ και επϊδυνθ ςφςπαςθ που μπορεί να παρουςιαςτεί ςε ζνα μυ 

και πϊσ μπορεί να προκλθκεί;                                                                                                                                 (2 μ) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

γ) Να γράψετε δφο (2) επιπτϊςεισ που μπορεί να ζχει θ λανκαςμζνθ ςτάςθ του ςϊματόσ μασ, όταν 

ςτεκόμαςτε ι όταν κακόμαςτε.                                                                                                                               (1 μ) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

δ) Να γράψετε δφο (2) επιπτϊςεισ τθσ τακτικισ ςωματικισ άςκθςθσ ςτθν ψυχικι ι πνευματικι κατάςταςθ 

του ατόμου.                                                                                                                                                                  (1 μ) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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3. α) Να γράψετε τα μζρθ που δείχνουν τα ζξι (6) βζλθ ςτο πιο κάτω ςχιμα του αναπνευςτικοφ 

ςυςτιματοσ.                                                                                                                                                                 (3 μ) 

 

β) Να γράψετε δφο (2) μζρθ του λάρυγγα που γνωρίηετε.                                                                                 (1 μ) 

............................................................................................................................................................................ 

γ) Να γράψετε δφο (2) ουςίεσ που περιζχονται ςτον καπνό του τςιγάρου.                                                    (1 μ) 

............................................................................................................................................................................ 

δ) Να γράψετε δφο (2) ςοβαρζσ επιπτϊςεισ του καπνίςματοσ ςτουσ καπνιςτζσ.                                          (1 μ) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

4. α) Να γράψετε τα μζρθ που δείχνουν τα ζξι (6) βζλθ ςτο πιο κάτω ςχιμα του εςωτερικοφ τθσ καρδίασ. 

(3 μ) 
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β) Να γράψετε τρεισ (3) διαφορζσ μεταξφ των αρτθριϊν και των φλεβϊν.                                                    (3 μ) 

Αρτηρίεσ Φλζβεσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΜΕΟΣ Γ’: Ρεριλαμβάνει δφο (2) ερωτήςεισ των δώδεκα (12) μονάδων η 

καθεμιά. Να απαντηθεί ΜΟΝΟ Η ΜΙΑ (1) ερώτηςη. 
 
1. α) υμπλθρϊςτε ςτο πρϊτο ςχιμα πιο κάτω τα είδθ των δοντιϊν του ανκρϊπου και ςτο δεφτερο ςχιμα 

τα μζρθ ενόσ δοντιοφ.                                                                                                                                                (5 μ) 

 

                       

 

β) Εκτόσ από τουσ ςιελογόνουσ αδζνεσ, ποιοι άλλοι αδζνεσ είναι προςαρτθμζνοι ςτο πεπτικό ςφςτθμα;  

(1 μ) 

............................................................................................................................................................................ 

 

γ) Εκτόσ από τουσ ςιελογόνουσ αδζνεσ, ποια άλλα βοθκθτικά για τθν πζψθ όργανα βρίςκονται ςτθ 

ςτοματικι κοιλότθτα;                                                                                                                                                 (1 μ) 

............................................................................................................................................................................ 
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δ) υμπλθρϊςτε τισ λζξεισ που λείπουν ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα τθσ εξζλιξθσ των πακιςεων των 

δοντιϊν, από τισ ακόλουκεσ λζξεισ που ςασ δίνονται: περιοδοντίτιδα, μικροβιακή πλάκα, απόςτημα (1 μ) 

 

 

ε) Ποιεσ πακιςεισ μποροφν να προκλθκοφν ςε ζνα άτομο που δε λαμβάνει αρκετζσ φυτικζσ ίνεσ με τθ 

διατροφι του; Να γράψετε μόνο δφο (2) από αυτζσ.                                                                                          (1 μ) 

............................................................................................................................................................................ 

ςτ) Να γράψετε δφο (2) παράγοντεσ που ευνοοφν τον πολλαπλαςιαςμό των μικροβίων και δφο (2) 

τρόπουσ αποφυγισ των μικροβιακϊν μολφνςεων.                                                                                              (2 μ) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

η) Ποια είδθ χθμικϊν ουςιϊν μποροφν να βρεκοφν μζςα ςτα τρόφιμα; Να γράψετε δφο (2) από αυτά. (1 μ) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

2. α) υμπλθρϊςτε επιγραμματικά (πολφ ςφντομα) τον πιο κάτω πίνακα, ο οποίοσ ςυγκρίνει τα ζμμορφα 

ςυςτατικά του αίματοσ.                                                                                                                                          (4,5 μ) 

Πνομα    

Ρυρήνασ    

Λειτουργία 

 

   

 

β) Εξθγιςτε τισ δφο (2) πιο κάτω πακιςεισ.                                                                                                          (2 μ) 

Λευχαιμία: .......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

Αναιμία: ............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................ 
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γ) Ποια κφτταρα του αίματοσ κάνουν φαγοκυττάρωςθ και για ποιο λόγο;                                                     (1 μ) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

δ) Σί παράγουν τα λεμφοκφτταρα και για ποιο λόγο;                                                                                          (1 μ) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

ε) Σί περιζχει ζνα εμβόλιο και ςε τι χρθςιμεφει;                                                                                                   (2 μ) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

ςτ) Να γράψετε τρεισ (3) παράγοντεσ που ευνοοφν τθν εμφάνιςθ ακθροςκλιρωςθσ.                             (1,5 μ) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 
 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
 
 
 
 

       Η Διευθφντρια         
 
 
 
           
Δήμητρα Κωμοδρόμου 
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γ) Ποια κφτταρα του αίματοσ κάνουν φαγοκυττάρωςθ και για ποιο λόγο;                                                     (1 μ) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

δ) Σί παράγουν τα λεμφοκφτταρα και για ποιο λόγο;                                                                                          (1 μ) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

ε) Σί περιζχει ζνα εμβόλιο και ςε τι χρθςιμεφει;                                                                                                   (2 μ) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

ςτ) Να γράψετε τρεισ (3) παράγοντεσ που ευνοοφν τθν εμφάνιςθ ακθροςκλιρωςθσ.                             (1,5 μ) 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 
 
 
 
 

Η Διευθφντρια        Οι Ειςηγητζσ 
 
 
 
          Ανδρζασ Κωνςταντίνου 
Διμθτρα Κωμοδρόμου 
 
 
          Ευκαλία Μιχαιλ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ     ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012 – 2013 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΜΑΘΗΜΑ: Βηνινγία 

 

ΣΑΞΗ Γ΄ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : 06/06/2013                                          

ΥΡΟΝΟ: Γύν (2) ώξεο (Βηνινγία+Χεκεία)                           ύλνιν  κνλάδσλ: 40/100 

Ολνκαηεπώλπκν:…………………………………………………………….. 

Σκήκα:…………………………                              Αξηζκόο:……………….. 

ΟΓΗΓΙΔ: 1. Να γξάθεηε κόλν κε κπιέ ή καύξε πέλα. 

 2. Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε  δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

3. Να απαληήζεηε ζε όια ηα κέξε. 

4. Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην εμεηαζηηθό δνθίκην, ζηνλ θελό ρώξν κεηά από θάζε 

εξώηεζε. 

5. Σν γξαπηό απνηειείηαη από 9 ζειίδεο. 

 

ΜΔΡΟ Α : Μνλάδεο 10 

Τν κέξνο απηό απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε θαη ζηηο ηέζζεξηο (4). 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζη 2,5 κνλάδεο. 

1.α. Να πεξηγξάςεηε ηε δνκή ελόο ζθειεηηθνύ κπ.(κνλ.1) 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

β. Τη ηδηόηεηα πξνζδίδεη ζην ζθειεηηθό κπ ε δνκή ηνπ; (κνλ.0.5) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

γ. Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ζθειεηηθνύ θαη ιείνπ κπ.                 (κνλ.1) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Βαθμός: ……………………..….. 

 

Ολογράφως:……………………… 

 

Υπογραφή:……………………….. 
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2.α. Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.                                   (κνλ.0.5) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

β. Τη είλαη ε απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ;                                                    (κνλ.1) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

γ. Να γξάςεηε ην ξόιν ηεο εληεξηθήο ρισξίδαο.                                                               (κνλ.1) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

3.Να αληηζηνηρίζεηε ηνλ θάζε όξν ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β. Σηε ζηήιε Β   

   πεξηζζεύεη έλαο όξνο.(κνλ.2.5) 

ηήιε Α 

 

ηήιε Β ΑΠΑΝΣΗΗ 

1. ξηβόζσκα 
Α. ιπηηθά έλδπκα 1. ……………  

2. κηηνρόλδξην 
Β. ηξνπνπνίεζε πξσηετλώλ 2. ……………  

3. ιπζνζώκαηα 
Γ. παξαγσγή πξσηετλώλ 3. …………… 

4. ζπζθεπή Golgi 
Γ. θπηηθό θύηηαξν 4. ……………. 

5. Κπηηαξηθό ηνίρσκα 
Δ. θπηηαξηθή αλαπλνή 5. …………… 

 
Ση. εκηπεξαηή κεκβξάλε 6. …………… 

 

4.α.Ναγξάςεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο.(κνλ.0.5) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

β.Να γξάςεηε ηα όξγαλα (κέξε) ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο.(κνλ.1) 

i) ……………………………………………………………………………………………. 

ii)…………………………………………………………………………………………… 

iii) …………………………………………………………………………………………… 

iv) ……………………………………………………………………………………………. 

γ. Να γξάςεηε ηνλ νξηζκό ηνπ ζθπγκνύ;                                                                        (κνλ.1) 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΔΡΟ Β : Μνλάδεο 18 

Τν κέξνο απηό απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν ζηηο ηξεηο (3). 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη(6) κνλάδεο. 

 

1.α. Να γξάςεηε ην ξόιν ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο.                                                     (κνλ.2) 

i. …………………………………………………………………………………………… 

ii. …………………………………………………………………………………………… 

iii. …………………………………………………………………………………………… 

iv. …………………………………………………………………………………………… 

 

β. Να γξάςεηε ηα γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ.                                                                                      (κνλ.2) 

i. …………………………………………………………………………………………… 

ii. …………………………………………………………………………………………… 

iii. …………………………………………………………………………………………… 

iv. …………………………………………………………………………………………… 

γ. Να γξάςεηε ην ξόιν γηα ηα εμήο κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο.                               (κνλ.2) 

 

I. Μήηξα:…………………………………………………………………………………… 

II. Ωαγσγόο: ………………………………………………………………………………… 

III. πεξκαηνδόρνο θύζηε: 

…….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

IV. Δπηδηδπκίδα: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

2.α.Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε αζζέλεηα αηκνξξνθηιία.                                                        (κνλ.1) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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β. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα.(κνλ.2) 

 

πζηαηηθό αίκαηνο Ρόινο Υαξαθηεξηζηηθό 

  Άκνξθν ζηνηρείν ηνπ 

αίκαηνο 

  Απύξελα θύηηαξα 

ακθίθνηινπ ζρήκαηνο 

  Δκπύξελα θύηηαξα 

αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο 

  Μηθξά απύξελα 

ζξαύζκαηα 

 

 

γ.   Να εμεγήζεηε ηνπο 2 ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο δξνπλ ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα γηα ηελ άκπλα 

ηνπ νξγαληζκνύ:                                                                                                                   (κνλ.2)  

I. ……………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………… 

II. ……………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………… 

 

δ.  Τη είλαη ε αζεξηνζθιήξσζε;                                                                                           (κνλ.1) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

3.Τν ζρήκα δείρλεη ην πεπηηθό ζύζηεκα. 

α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηηο ελδείμεηο 1- 4.                                                                  (κνλ.2)  

  

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 3. 

4. 

1. …………………………….. 

2. …………………………….. 

3. …………………………….. 

4. …………………………….. 
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β. Τη είλαη ε ηεξεδόλα θαη πνηεο είλαη νη ζπλέπείεο ηεο;                                                      (κνλ.1) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

γ. Γηαηί νη πξσηεΐλεο ζεσξνύληαη δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνύ;        (κνλ.1) 

…………………………………………………………………………………………………….. 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

δ. Πνύ παξάγεηαη ην γαζηξηθό πγξό θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ;                                       (κνλ.1) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

ε. Να εμεγήζεηε γηαηί ε κεζνγεηαθή δίαηηα ζεσξείηαη ε θαιύηεξε γηα ηελ πγεία καο;        (κνλ.1) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

4.α. Να ζπκπιεξώζεηε ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ζηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο:                                 (κνλ.3) 

i. ΤνDNA ζε όια ηα θύηηαξα βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα: …………………………..…… 

ii. Τα θύηηαξα ησλ πνιπθύηηαξσλ έρνπλ εμεηδίθεπζε: ………………………………… 

iii. Τα ξηβνζώκαηα βξίζθνληαη κόλν ζην θπηηαξόπιαζκα: ……………………………. 

iv. Τν δσηθό θύηηαξν έρεη ρπκνηόπηα: ………………………………………………….. 

v. Τα θπηηθά θύηηαξα έρνπλ πεξηζζόηεξα κηηνρόλδξηα από ηα δσηθά: ………………… 

vi. Σην ιείν ελδνπιαζκαηηθό γίλεηαη ζύλζεζε ησλ ιηπηδίσλ: …………………………… 

 

β.Να γξάςεηε ην ξόιν ηνπ ελδνπιαζκαηηθνύ δηθηύνπ.                                                       (κνλ.2) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

γ. Με πνην ηξόπν ν ππξήλαο ειέγρεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ;                                  (κνλ.1) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 
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ΜΔΡΟ Γ : Μνλάδεο 12.  

Τν κέξνο απηό απνηειείηαη από δύν (2)εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν ζηε κηα (1). 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δώδεθα (12) κνλάδεο. 

1. Η κεζνγεηαθή αλαηκία είλαη θιεξνλνκηθή αζζέλεηα ηνπ αίκαηνο. Οθείιεηαη ζε 

ππνιεηπόκελν γνλίδην (κ) πνπ παξάγεη ειαηησκαηηθήο κνξθήο πξσηεΐλε β θαη βξίζθεηαη  

ζην 11
ν
απηνζσκηθό νκόινγν δεπγάξη ρξσκνζσκάησλ. Τν αιιειόκνξθν ηνπ γνλίδην (Μ)  

είλαη ππεύζπλν γηα ηελ θαλνληθή παξαγσγή ηεο πξσηεΐλεο β.  

Με βάζε ηηο πην πάλσ πιεξνθνξίεο απαληήζηε ζηα εμήο εξσηήκαηα: 

i. Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ηνπ απηνζσκηθνύ ρξσκνζώκαηνο.                                         (κνλ.1)    

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

ii. Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ηνπ ‘αιιειόκνξθνπ γνληδίνπ’                                               (κνλ.2) 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

iii. Σε πνην δεύγνο ρξσκνζσκάησλ βξίζθεηαη ην γνλίδην Μ.                                     (κνλ.0.5) 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

iv. Η αζζέλεηα επεξεάδεη πεξηζζόηεξν ηνπο άλδξεο ή ηηο γπλαίθεο; Δμεγήζηε.           (κνλ.1) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

v. Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ πην θάησ αηόκσλ:                                              (κνλ.1.5) 

Οκόδπγν πγηέο άηνκν: ……………………………………………………………………... 

Δηεξόδπγν πγηέο άηνκν (ζηίγκα): …………………………………………………………. 

Αζζελήο κεζνγεηαθήο αλαηκίαο: …………………………………………………………... 
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β. Ο Χξίζηνο θαη ε Μαξία απέθηεζαλ 4 παηδηά: ην Μάξην θαη ην Γηώξγν πνπ έρνπλ ην ζηίγκα 

(εηεξόδπγα πγηή άηνκα), ηε Χξηζηίλα πνπ είλαη πγηήο (δελ έρεη ην ζηίγκα) θαη ηελ Ισάλλα πνπ 

έρεη κεζνγεηαθή αλαηκία. Με βάζε ηα πην πάλσ δεδνκέλα λα απαληήζεηε ζηα εμήο 

εξσηήκαηα: 

i. Να δηαηππώζεηε ην 2
ν
 ηνπ Μέληει.                                                                           (κνλ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

ii. Να γξάςεηε ηε δηαζηαύξσζε πνπ λα δείρλεη πώο πξνέθπςαλ ηα παηδηά θαη λα γξάςεηε 

ηνπο γνλόηππνπο γνληώλ θαη παηδηώλ.                                                                        (κνλ.3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Η Χξηζηίλα παληξεύεηαη ηνλ Αληξέα πνπ έρεη ην ζηίγκα. Δπεηδή ε αδεξθή ηεο, Ισάλλα, 

είλαη αζζελήο θαη ν άληξαο ηεο Χξηζηίλαο έρεη ην ζηίγκα, θνβάηαη κήπσο θάλεη παηδί κε 

κεζνγεηαθή αλαηκία.  Δμεγήζηε πόζε πηζαλόηεηα ππάξρεη λα απνθηήζεη παηδί κε 

κεζνγεηαθή αλαηκία.                                                                                                   (κνλ.2) 
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2.α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηηο ελδείμεηο 1- 4. (κνλ.2) 

  

β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ νξγάλνπ κε ηελ έλδεημε 1;                                                        (κνλ.1) 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 γ. Να εμεγήζεηε  δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην έκβξπν βξίζθεηαη κέζα ζην ρώξν κε ηελ 

έλδεημε 4..                                                                                                                             (κνλ.2) 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

δ. Να εμεγήζεηε γηα πνηνπο ιόγνπο ην αίκα ηνπ εκβξύνπ δελ αλακεηγλύεηαη κε απηό ηεο 

κεηέξαο.                                                                                                                              (κνλ.2) 

I. ……………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………… 

II. ……………………………………………………………………………………………… 

          ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

1.…………………………… 

2.…………………………… 

3.…………………………… 

4. …………………………… 

 

 

2 

3 

4 

1 
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 ε. Να γξάςεηε ηξεηο (3) επηπηώζεηο γηα ην έκβξπν αλ ε κεηέξα θαπλίδεη.                 (κνλ.1.5) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

 ζη. Να πξνηείλεηε ηξία πξάγκαηα (3) πνπ κπνξεί λα θάλεη ε κέιινπζα κεηέξα γηα θαιύηεξε 

εγθπκνζύλε.                                                                                                                    (κνλ.1.5) 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

δ)Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο αληηζύιιεςεο από θάζε θαηεγνξία.                                        (κνλ.2) 

Μεραληθά κέζα Υεκηθά κέζα 

  

  

 

 

 

Οη εηζεγεηέο          Ο Γηεπζπληήο                                                                                 

 

Παληειήο Σπύξνπ 

Μαξία Δπζπκίνπ        Αιέμαλδξνο Αιεμάλδξνπ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ                                              ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ       ΣΑΞΗ: Γ΄ 

 
Βαζκόο: …………….................. 
 
Τπ. Καζεγ.: …………….…….... 

 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:  06/06/2013    ΥΡΟΝΟ: 2 ΩΡΔ (ΒΙΟΛ-ΑΝΘΡΩ-ΥΗΜ) 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ: 

 
ΣΜΗΜΑ:                                                                                                                         ΑΡ.: 

 ΟΓΗΓΙΔ   Να γξάθεηε επαλάγλσζηα γξάκκαηα θαη κόλν κε κπιέ πέλα.                             
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ.  

                   ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ  ΓΔΚΑ (10) ΔΛΗΓΔ ΚΑΗ 
ΥΩΡΗΕΔΣΑΗ Δ ΣΡΗΑ ΜΔΡΖ (Α, Β, Γ). ύλνιν 40 κνλάδεο 

 
ΜΔΡΟ Α΄         ( ΜΟΝΑΓΔ 10) 
Να απαληήζεηε ΚΑΙ ΣΙ ΣΔΔΡΙ (4) ΔΡΩΣΗΔΙ. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 
2.5 κνλάδεο.  

 
 
ΔΡΩΣΗΗ 1 
 

α)  Να νλνκάζεηε ηηο πην θάησ παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο:                               (0.75 κνλ.) 

                                                                                                                       

         i. ..........................................           ii. .....................................         iii.  ...................................... 

 

          β) Να εμεγήζεηε  ηελ παξακόξθσζε πνπ παζαίλεη ε ζπνλδπιηθή ζηήιε ζε θάζε κηα από ηηο 

πην πάλσ πεξηπηώζεηο:                                                                                               (0.75 κνλ.) 

   i.  ................................................................................................................................................ 

   ii.   .............................................................................................................................................. 

iii.  ………………........................................................................................................................ 
 

          γ) Να γξάςεηε δύν βαζηθέο αηηίεο (ιόγνπο) πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νπνηαλδήπνηε από 

ηηο πην πάλσ παζήζεηο.                                                                                                 (1.0 κνλ.) 

      .............................................................................................................................................. 

      ............................................................................................................................................. 

      ............................................................................................................................................... 
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ΔΡΩΣΗΗ 2 
α) Ζ πην θάησ εηθόλα δείρλεη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο.  

Να ζπκπιεξώζεηε ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 4 πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα:(1.0 κνλ.) 
 
                                                                                                   1........................................ 
                                                                                                      
                                                                                                   2........................................ 
 
                                                                                                   3........................................ 
 
                                                                                                   4......................................... 
 
 
 
 

β) Πνην από ηα πην πάλσ ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο:                                                          (1.0 κνλ.)                          

i. πκκεηέρεη ζην κεραληζκό πήμεο;................................... 

    ii. Δίλαη ππεύζπλν γηα ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ; ....................... 

    iii. Πεξηέρεη ηελ πξσηεΐλε αηκνζθαηξίλε; ............................. 

    iv. Έρεη δηάξθεηα δσήο πεξίπνπ 100 κέξεο;.......................... 

γ) ε πνην κέξνο ηνπ ζώκαηνο  παξάγνληαη όια ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο;               (0.5 κνλ.)  

................................................................................................................... 

 

ΔΡΩΣΗΗ 3 
α) Να ζπκπιεξώζεηε  ζηνλ πην θάησ πίλαθα  ηξεηο (3) δηαθνξέο  αλάκεζα ζην σάξην θαη ην 

ζπεξκαηνδσάξην:                                                                                                           (1.5 κνλ.)  

                       ΩΑΡΗΟ                   ΠΔΡΜΑΣΟΕΩΑΡΗΟ 

1.  
 
 

1. 

2.  
 
 

2. 

3. 3. 
 
 

                                                                                                                                
β) Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο:                                                                     (1.0 κνλ.) 

- Με πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο πξνθύπηνπλ ηα σάξηα θαη ηα 

ζπεξκαηνδσάξηα; ..................................................... 

- Με πνην είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο  δηαηξείηαη ην δπγσηό;................................ 

- Πόζα ρξσκνζώκαηα έρνπλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα;...................................... 

-  Πόζα ρξσκνζώκαηα έρεη έλα θύηηαξν ηεο σνζήθεο;................................                                                     
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1. .......................................... 
 

2. .......................................... 
 

3. .......................................... 
 

4. .......................................... 

ΔΡΩΣΗΗ 4  
 Ζ πην θάησ εηθόλα δείρλεη έλα  θύηηαξν. 

α) Να νλνκάζεηε ηα νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 4:      (1.0 κνλ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         β)Σν πην πάλσ θύηηαξν είλαη δσηθό ή θπηηθό; Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ λα 

δηθαηνινγνύλ  ηελ απάληεζή ζαο.                                                                                (0.5 κνλ.)                                                                                                         

             ……………………………………………………………………………………………………….. 

            ………………………………………………………………………………………………………... 

     ……………………………………………………………………………………………………….. 

γ) Πην θάησ δίλνληαη θάπνηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ. Να γξάςεηε ην νξγαλίδην  πνπ 

ηαηξηάδεη ζε θάζε ιεηηνπξγία:                                                                                          (1.0 κνλ.)  

 - Παξαγσγή ελέξγεηαο................................. 

-  Παξαγσγή  θαη ζύλζεζε πξσηετλώλ.................................. 

- Σξνπνπνίεζε πξσηετλώλ.............................. 

 - Απνζήθεπζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ θαη λεξνύ.......................................                                                                                    

 
 ΜΔΡΟ Β΄  ( 18 κνλάδεο) 
Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε  ΜΟΝΟ Δ ΣΡΔΙ(3)  από ηηο ηέζζεξηο 
εξσηήζεηο .Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

 
  ΔΡΩΣΗΗ 1 
α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 κέρξη 4 όπσο θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα:               (1.0 κνλ.)                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.............................................. 
 
2.............................................. 
 
3.............................................. 
 
4.............................................. 



 10 

β)Να γξάςεηε δύν (2) ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο  γηα ην όξγαλν 1 θαη  δύν (2) ζεκαληηθέο 
ιεηηνπξγίεο  γηα ην κέξνο 4 ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο.                                               (1.0 κνλ.) 
1: .............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

4: .............................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

γ) Ο Ζιίαο θαη ε Κάηηα πεξηκέλνπλ δίδπκα. Ο ππέξερνο έρεη δείμεη δύν έκβξπα 6 κελώλ, 

έλα αγνξάθη θαη έλα θνξηηζάθη! 

i. Ση είδνπο δίδπκα πεξηκέλνπλ ν Ζιίαο θαη ε Κάηηα; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. 

                                                                                                                                  (1.0 κνλ.)                                      

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

ii. Να εμεγήζεηε πώο πξνέθπςαλ ηα δίδπκα απηά.                                                   (1.0 κνλ.) 

..................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... ...... 

δ) Να δώζεηε ηέζζεξηο (4) ζπκβνπιέο ζε κηα κέιινπζα κεηέξα  γηα ην ηη πξέπεη λα 

πξνζέρεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο ηεο.                                                     (2.0 κνλ.) 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................                                                                                                                               
 
ΔΡΩΣΗΗ 2  
 
α) Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο ηνπ ζρεδηάγξάκκαηνο ηεο δηάξζξσζεο:                          (1.0 κνλ.) 

                                                                                                    

 

                                                                                                   1: ...................................................... 

                                                                                                   2: ...................................................... 

                                                                                                   3: ...................................................... 

                                                                                                   4: ......................................................                       

 

 

β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ κεξώλ κε ηνπο αξηζκνύο 2 θαη 3;                                     (1.0 κνλ.) 

2: ................................................................................................................................................ 

3: ............................................................................................................................................... 
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γ)  Να γξάςεηε ηνπο ζσζηνύο όξνπο γηα ηα εμήο:                                                        (1.5 κνλ.) 

i. Σξόπνο ζύλδεζεο ησλ νζηώλ πνπ δελ επηηξέπεη θακία θίλεζε.................................... 

ii.Σξόπνο ζύλδεζεο πνπ επηηξέπεη ζηα νζηά πνιιέο θηλήζεηο....................................... 

iii. Σέλησκα ή ζπάζηκν ζπλδέζκσλ άξζξσζεο ................................................................. 

iv. Μεηαηόπηζε ή βιάβε ησλ κεζνζπνλδύιησλ δίζθσλ..................................................... 

 v. Απνκάθξπλζε νζηώλ  από ηελ  άξζξσζε....................................................................... 

vi. Δπηηξέπεη πεξηνξηζκέλεο (ιίγεο) θηλήζεηο κεηαμύ νζηώλ.................................................  
 
δ) Να γξάςεηε ηξεηο (3) ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξώπηλνπ ζθειεηνύ:                             (1.5 κνλ.)           
     i. ………………………………………………………………………………….. 
     ii. …………………………………………………………………………………. 
     iii. …………………………………………………………………………………                                                                                                            
                                                                                                                        
ε) Να ζπκπιεξώζεηε κε ζπληνκία ηα πην θάησ:                                                           (1.0 κνλ.) 

 Οζηενπόξσζε είλαη.............................................................................................................. 

 Οζηενπόξσζε πξνθαιείηαη  ιόγσ....................................................................................... 

 Οζηενπόξσζε κπνξεί λα πάζνπλ....................................................................................... 

 Απνηέιεζκα ηεο νζηενπόξσζεο είλαη................................................................................... 

 

ΔΡΩΣΗΗ 3  
α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε ηεο θαξδίαο όπσο θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα: 
                                                                                                                                  (1.5 κνλ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

β) Να γξάςεηε 3 (ηξεηο) δηαθνξέο κεηαμύ θιεβώλ θαη αξηεξηώλ:                                 (1.5 κνλ.)                       
 

                       ΦΛΔΒΔ                         ΑΡΣΖΡΗΔ 

1.  
 

1. 

2.  
 

2. 

3. 3. 
 

 

1. ...................................... 

2. ...................................... 

3. ...................................... 

4. ...................................... 

5. ...................................... 

6. ...................................... 
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γ) i. Ση πεξηέρνπλ (έρνπλ) ηα εκβόιηα;                                                                       (0.5 κνλ.)                  
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
ii. Ση πεξηέρνπλ (έρνπλ) νη νξνί;                                                                                 (0.5 κνλ.) 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
δ) Να γξάςεηε πνύ νθείινληαη ηα πην θάησ πξνβιήκαηα ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο: 

                                                                                                                                    (1.5 κνλ.)             

 i. Αλαηκία: ............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

ii. Λεπραηκία: ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

iii. Αζεξνζθιήξσζε: ............................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

 

ε)  Από πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα δερηεί αίκα έλα άηνκν κε νκάδα Β Rh- ; (0.5 κνλ.) 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

  

ΔΡΩΣΗΗ 4  

α)  Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα ζαιάζζην ηξνθηθό πιέγκα. 
 

 
i. Να θηηάμεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα, ρξεζηκνπνηώληαο πέληε (5) θαηαλαισηέο από ηνπο 
πην πάλσ.                                                                                                                   (1.5 κνλ.)                                                                                                                                   
........................  →.............................. → .............................→ ................................   

→..............................→............................. 
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β) Με ηε βνήζεηα ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο πνπ δίδεηαη πην πάλσ, λα νλνκάζεηε:  

                                                                                                                                                                           

Γύν θαηαλαισηέο 3εο ηάμεο:  ..................................................................................... (1.0 κνλ.) 

Γύν θαηαλαισηέο 2εο  ηάμεο:  ................................................................................... (1.0 κνλ.) 

Έλαλ παξαγσγό:........................................................................................................(0.5 κνλ.) 

Έλαλ θνξπθαίν ζεξεπηή:............................................................................................(0.5 κνλ.) 

 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                                            (1.5 κνλ.)                                         

i. Δηεξόηξνθνη :είλαη νη νξγαληζκνί πνπ................................................................................ 

    ............................................................................................ ........................................... 

ii.Απηόηξνθνη : είλαη νη νξγαληζκνί πνπ................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

iii. Σα βέιε ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα ζπκβνιίδνπλ: ..................................................................  

 

                                                                                                                                                                                                                        

ΜΔΡΟ Γ΄ ( 12 κνλάδεο) 
Απνηειείηαη από δύν εξσηήζεηο Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ Δ ΜΙΑ από ηηο δύν εξσηήζεηο. Κάζε 
νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε (12) δώδεθα κνλάδεο. 
 

ΔΡΩΣΗΗ 1  
α)i. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Να νλνκάζεηε ηα κέξε  1 
κέρξη 6:                                                                                                                       (1.5 κνλ.) 
 
  1………………………………. 
     
  2………………………………. 
     
  3………………………………. 
     
  4………………………………. 
     
  5……………………………… 
     
  6……………........................... 
 
ii. Να γξάςεηε δπν ξόινπο γηα ην θάζε έλα από  ηα πην θάησ όξγαλα ηνπ γπλαηθείνπ 
γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο (δείηε ηνπο αξηζκνύο ηνπ ζρήκαηνο):                                    (2.0 κνλ.) 

Όξγαλν 1  
 

Όξγαλν 6  
 

 
β) i. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε σνξξεμία;                                                                       (1.0 κνλ.)                                                                  
     ………………………………………………………………………....................................... 
     …………………………………………………………………………………………………... 
     …………………………………………………………………………………………………...   
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ii. Πώο θαηαιαβαίλεη ζηελ πξάμε κηα γπλαίθα όηη μεθίλεζε έλαο λένο θαηακήληνο θύθινο; 
                                                                                                                                    (0.5 κνλ.) 
...................................................................................................................................................  
                                                                                                                                  
γ)   Γπν γπλαίθεο, ε Διέλε θαη ε ηάισ,  είραλ θαηακήληνπο θύθινπο πνπ δηήξθεζαλ  ηεο 
κελ Διέλεο  30 κέξεο, ηεο δε ηάισο 31 κέξεο. Να απαληήζεηε ηα πην θάησ εξσηήκαηα 
πνπ αθνξνύλ θαη ηηο δύν γπλαίθεο. 
                                                                                                                               
 i. ε πνηα κέξα ηνπ θύθινπ ηεο θάζε κίαο παξαηεξείηαη σνξξεμία;                         (1.0 κνλ.) 
    Διέλε: ……………………......... 
 
    ηάισ: ………………................ 
 
 ii. Τπνινγίζηε ηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο θάζε κίαο  (κέξεο θύθινπ).                         (1.0 κνλ.) 
    Διέλε………………………….........              ηάισ……………………………………… 

 
δ) Να ζπκπιεξώζεηε  ζηνλ πην θάησ πίλαθα  ηξεηο (3) δηαθνξέο  αλάκεζα ζηε κίησζε θαη ηε 

κείσζε:                                                                                                                        (1.5 κνλ.)  

 

                       ΜΗΣΩΖ                    ΜΔΗΩΖ  

1.  
 
 

1. 

2.  
 
 

2. 

3. 3. 
 
 

                                                                                                                                
 

 ε) Πην θάησ δίλεηαη ν θαξπόηππνο από ζσκαηηθό θύηηαξν ελόο αλζξώπνπ. 
                                               i. Ο θαξπόηππνο απηόο αλήθεη ζε άληξα ή γπλαίθα;           (1.0 κνλ.)                                                                                                              

                                                  Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                         

                                                 ................................................................................................ 

                                                 ................................................................................................ 

                                           ii. Πώο νλνκάδνληαη ηα δεύγε ρξσκνζσκάησλ 1 κέρξη 22;  (1.0 κνλ.) 
                                    ..................................................................................................... 
 

                                            iii. Πώο νλνκάδεηαη ην 23ν δεύγνο ρξσκνζσκάησλ;             (0.5 κνλ.) 
                                             .....................................................................................................
...... 

                                              iv. Να εμεγήζεηε ηνλ όξν νκόινγα ρξσκνζώκαηα.             (1.0 κνλ.)  

                                                .................................................................................................................                                                               

                                               ..................................................................................................................                                                           

                                               ……………………………………………………………………………                                                
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ΔΡΩΣΗΗ 2  
α)i. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. Να νλνκάζεηε ηα 
παξαθάησ  κέξε :                                                                                                     (2.0 κνλ.) 
 

                                                       
                                                                                              1………………………………. 

     

                                                                                              2………………………………. 

     

                                                                                              3………………………………. 

     

                                                                                              4……………………….....……. 

     

                                                                                              5……………………………… 

     

                                                                                              6……………........................... 

                                                                                           

                                                                                 7……………………………… 

     

                                                                                              8……………...........................                                                                                       

 
ii. Να αλαθέξεηε ηα νλόκαηα ηξηώλ (3) δεπγαξηώλ αδέλσλ ηνπ αληξηθνύ γελλεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο, θαζώο θαη έλαλ θνηλό ηνπο ξόιν:                                                        (1.0 κνλ.) 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

 ................................................................................................ 

Κνηλόο ξόινο........................................................................................................................... 

β)  Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα: 

                                                                                                                                   (2.0 κνλ.)                                                                                                                                                                               

 i. Αλαθέξεηε δύν (2) από ηα δεπηεξεύνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θύινπ ζηνλ άληξα. 

..................................................................................................................................... 

 ii. ε πνην όξγαλν γίλεηαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ; 

.................................................................................................................................... 

 iii. Πνύ παξάγεηαη ε νξκόλε ηεζηνζηεξόλε; 

................................................................................................................................... 

vi. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ νξγάλνπ 3 ζην πην πάλσ ζρήκα; 

........................................................................................................................................  

γ) i. Ση είλαη ε θξπςνξρία;                                                                                         (1.0 κνλ.) 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
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ii. Πώο ζεξαπεύεηαη ε θξπςνξρία;                                                                            (0.5 κνλ.) 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
iii. Γηαηί επηβάιιεηαη λα γίλεη έγθαηξα ε ζεξαπεία ηεο;                                                (0.5 κνλ.) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................    
 
 
δ)  ηνλ άλζξσπν, ηα ζαξθώδε ρείιε νθείινληαη ζε επηθξαηέο γνλίδην (), ελώ ηα ιεπηά 
ζε ππνιεηπόκελν. 
Ο Ιάθσβνο έρεη ιεπηά ρείιε, ελώ ε γπλαίθα ηνπ ζαξθώδε. Απέθηεζαλ 2 παηδηά κε 
ιεπηά ρείιε.   
 
i. Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ηνπ Ηάθσβνπ θαη ηεο ζπδύγνπ ηνπ.                        (1.0 κνλ.) 
                       Ηάθσβνο                              ύδπγνο               
                  ………………                       …………………. 

 
  ii. Να θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε.                                                                                   (1.0 κνλ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
iii. Να γξάςεηε ηε θαηλνηππηθή αλαινγία:……………………………………………       (0.5 κνλ.) 
 
iv. Να γξάςεηε ηε γνλνηππηθή αλαινγία:   …………………………………………         (0.5 κνλ.)   
                                                                                                                        
 v. Πνηα ε πηζαλόηεηα ην ηξίην ηνπο παηδί λα έρεη  ηα ρείιε ηεο κακάο ηνπ;                 (0.5 κνλ.) 
   ...........................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   
ε) i. Ση είλαη νη κεηαιιάμεηο;                                                                                         (0.5 κνλ.) 
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
  ii.  Γύν παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ κεηαιιάμεηο είλαη:                                           (1.0 κνλ.) 
.........................................................                      ......................................................... 

 

 
                                                                                          Ο Γηεπζπληήο  
 
                                                                                   
                                                                                 …………………………….. 
                                                                           
                                                                                    Αιέμαλδξνο παλόο  
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ii. Πώο ζεξαπεύεηαη ε θξπςνξρία;                                                                            (0.5 κνλ.) 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
iii. Γηαηί επηβάιιεηαη λα γίλεη έγθαηξα ε ζεξαπεία ηεο;                                                (0.5 κνλ.) 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................    
 
 
δ)  ηνλ άλζξσπν, ηα ζαξθώδε ρείιε νθείινληαη ζε επηθξαηέο γνλίδην (), ελώ ηα ιεπηά 
ζε ππνιεηπόκελν. 
Ο Ιάθσβνο έρεη ιεπηά ρείιε, ελώ ε γπλαίθα ηνπ ζαξθώδε. Απέθηεζαλ 2 παηδηά κε 
ιεπηά ρείιε.   
 
i. Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ηνπ Ηάθσβνπ θαη ηεο ζπδύγνπ ηνπ.                    (1.0 κνλ.) 
                     Ηάθσβνο                                ύδπγνο               
                  ………………                       …………………. 

 
  ii. Να θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε.                                                                                   (1.0 κνλ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
iii. Να γξάςεηε ηε θαηλνηππηθή αλαινγία:……………………………………………       (0.5 κνλ.) 
 
iv. Να γξάςεηε ηε γνλνηππηθή αλαινγία:   …………………………………………         (0.5 κνλ.)   
                                                                                                                        
 v. Πνηα ε πηζαλόηεηα ην ηξίην ηνπο παηδί λα έρεη  ηα ρείιε ηεο κακάο ηνπ;                 (0.5 κνλ.) 
   ...........................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

   
ε) i. Ση είλαη νη κεηαιιάμεηο;                                                                                         (0.5 κνλ.) 
..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
  ii.  Γύν παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ κεηαιιάμεηο είλαη:                                           (1.0 κνλ.) 
.........................................................                      ......................................................... 

 

 
Οη Δηζεγήηξηεο                                                                   Ο Γηεπζπληήο  
 
 
Νίθε ηαύξνπ ……………………….. 
                                                                                        ………………………… 
 
Μαξία Υξπζνζηόκνπ……………………                             Αιέμαλδξνο παλόο               
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΕΜΕΟΤ          ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 – 2013 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΣΑΞΗ                  : Γ΄ 

ΜΑΘΗΜΑ          : Βιολογία – Ανκρωπολογία                                ΒΑΘΜΟ :  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/2013                                          

ΔΙΑΡΚΕΙΑ           : 2 ώρεσ                                                            ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ....................................... 

_________________________________________________________________________________ 
ΤΟ ΓΑΡΤΟ ΑΡΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΟΚΣΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΙ Θ ΧΘΣΘ ΔΙΟΘΩΤΙΚΟΥ ΥΓΟΥ (TIPP-EX) 
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΡΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΙΑ ΜΕΘ Α, Β, Γ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 40 / 100 
_________________________________________________________________________________ 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: .................................................................................. ΣΜΗΜΑ:........... ΑΡ.:........ 

_________________________________________________________________________________ 
 

ΜΕΡΟ Α’: Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ. Να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. Κάκε ερϊτθςθ 

βακμολογείται με δυόμιςι (2,5) μονάδεσ. (μονάδεσ 10) 

 

1. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ που αφοροφν ςτο κυκλοφορικό ςφςτθμα:  (1 μ.) 

 

Τα αιμοφόρα αγγεία ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό είναι οι ………………………………, οι ………………..……….. και τα 

……………………………….  ……………………………… . Θ ………………………. είναι αντλία αίματοσ.    

 
β. Να γράψετε τρεισ (3) διαφορζσ μεταξφ φλεβϊν και αρτθριϊν.               (1,5 μ.) 

ΑΙΜΟΦΟΑ ΑΓΓΕΙΑ ΔΙΑΦΟΕΣ 

1. Φλζβεσ 
   

2. Αρτθρίεσ 
   

 

2. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ που αφοροφν ςτο αναπνευςτικό ςφςτθμα:     (2,5 μ.) 

 

Θ ........................................ είναι μθχανιςμόσ που κλείνει και εμποδίηει τθν είςοδο τθσ τροφισ ςτον 

................................ . Θ τραχεία αποτελείται από …………………………………….  ………………………………… και 

…………………………………….  …………………………………. για να παραμζνει πάντοτε ανοικτι . Ο λάρυγγασ περιζχει τισ 

…………………………………………   ………………………………………..  για τθν παραγωγι τθσ φωνισ. 



2 
 

3. α. Ο Σολομϊντασ ζχει αφαιρζςει τθ χολθδόχο κφςτθ του λόγω προβλιματοσ μετά τθν γζννθςι του. Τϊρα 

που θ γυναίκα του είναι ζγκυοσ ανθςυχεί ότι το παιδί που κα κάνει δε κα ζχει χολθδόχο κφςτθ. (Θ 

χολθδόχοσ κφςτθ αποκθκεφει τθ χολι και βοθκά ςτθν πζψθ των λιπαρϊν ουςιϊν.) Ζχει δίκαιο ι άδικο; 

Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.               (1 μ.) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
β. Ρόςα χρωμοςϊματα ζχει ο άνκρωποσ:                   (0,5 μ.) 

           i. ςτα ςωματικά του κφτταρα; ……………… 

           ii. ςτα γεννθτικά του κφτταρα; ……………. 

 
γ. Θ Ευτυχία διακζτει τα πιο κάτω ηεφγθ αλλθλόμορφων γονιδίων. Να γράψετε το φαινότυπό τθσ.  (1 μ.) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
4. Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ Ι με αυτοφσ τθσ ςτιλθσ ΙΙ.                (2,5 μ.) 

 

Ι ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΙΙ 

1. Ρροςτάτθσ αδζνασ 

2. Πρχεισ 

3. Ζμμθνθ ρφςθ 

4. Ομφάλιοσ λϊροσ 

5. Μιτρα 

1. - .......... 

2. - .......... 

3. - .......... 

4. - .......... 

5. - .......... 

Α. Ανάπτυξθ του εμβρφου  

Β. Ραράγεται από τισ ωοκικεσ 

Γ. Αποβολι αγονιμοποίθτου ωαρίου 

Δ. Ραραγωγι ςπερματοηωαρίων και ορμονϊν 

Ε. Διατροφι του εμβρφου 

Στ. Διαρκεί 28 μζρεσ 

Η. Ραράγει υγρά για τα ςπερματοηωάρια 

Θ. Διευκολφνει τον τοκετό 

 

 

 

ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ 

Μαφρα μάτια ( Μ ) Γαλάηια μάτια ( μ ) 

Κςια μφτθ ( α ) Αναςθκωμζνθ μφτθ ( Α )  

Κςια μαλλιά ( ς ) Κςια μαλλιά ( ς ) 

Αριςτερόχειρασ ( δ ) Δεξιόχειρασ ( Δ ) 
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ΜΕΡΟ Β’: Αποτελείται από τζςςερισ (4) ερωτιςεισ. Να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτισ τρεισ (3) ερωτιςεισ. Κάκε 

ερϊτθςθ βακμολογείται με ζξι (6) μονάδεσ. (μονάδεσ 18) 

 

1. α. Ο Ερμογζνθσ πιγε κολφμπι και ξαφνικά ζνιωςε ζντονο πόνο ςτο πόδι. Να εξθγιςετε τι μπορεί να 

ςυνζβθ.                       (0,5 μ.) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
β. Να αναφζρετε τισ τρεισ (3) κατθγορίεσ μυϊν του ανκρϊπινου ςϊματοσ.               (1,5 μ.) 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

 
γ. Να γράψετε δφο (2) χαρακτθριςτικά ενόσ γραμμωτοφ μυ.                                 (2  μ.) 

i. ________________________________________________________________________________________ 

ii. ________________________________________________________________________________________ 

 
δ. Να γράψετε δφο (2) χαρακτθριςτικά ενόσ λείου μυ.                     (2 μ.) 

i. ________________________________________________________________________________________ 

ii. ________________________________________________________________________________________ 

 
2. α. Να ςυμπλθρϊςετε τα μζρθ που φαίνονται ςθμειωμζνα ςτο διπλανό ςχιμα.                 (2 μ.) 

                    

 

 

 

 

 

  

 

 

β. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ που αφοροφν ςτο αναπνευςτικό ςφςτθμα 

χρθςιμοποιϊντασ τισ λζξεισ που παρατίκενται ςτθν παρζνκεςθ. Κάκε λζξθ/φράςθ χρθςιμοποιείται μία 

φορά μόνο και κάποιεσ λζξεισ δε χρθςιμοποιοφνται.  

(διοξείδιο του άνκρακα, κυψελίδεσ, οξυγόνο, κυττάρων των ιςτϊν, κυττάρων του αίματοσ, μικραίνουν, 

μεγαλϊνουν, άηωτο)                                                 (1 μ.) 

 

 Το κάπνιςμα δθμιουργεί προβλιματα ςε όλα τα οργανικά ςυςτιματα του ανκρϊπου, όπωσ το 

αναπνευςτικό ςφςτθμα. Οι πνεφμονεσ μαυρίηουν και τα κφτταρα του αναπνευςτικοφ ςωλινα 

…………………………………. και πεκαίνουν.  

1: 

2: 

3: 

4: 
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 Λόγω τθσ ψθλισ ςυγκζντρωςθσ ……………………………….. (αζριο) ςτισ .................................... και χαμθλισ 

ςτο αίμα προκαλείται κίνθςθ του αερίου αυτοφ ςτο αίμα. Το αντίκετο ιςχφει για το 

…………………………………… ………..  …………………………………… (αζριο).  

 
γ. Να γράψετε δφο (2) λόγουσ γιατί είναι καλφτερα να αναπνζουμε από τθ μφτθ και όχι από το ςτόμα.  (2 μ.) 

i. ________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

ii.________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
δ. Να γράψετε δφο (2) λόγουσ που ευνοοφν τθν ανταλλαγι αερίων μεταξφ κυψελίδων των πνευμόνων και 

του αίματοσ.             (1 μ.) 

i. ________________________________________________________________________________________ 

ii. ________________________________________________________________________________________ 

 
3. α. Να γράψετε τρεισ (3) διαφορζσ μεταξφ ερυκρϊν και λευκϊν αιμοςφαιρίων ςυμπλθρϊνοντασ τον 

πιο κάτω πίνακα.          (3 μ.) 
 

 χιμα 
Διακζτουν Πυρινα  

(Ναι ι όχι) 
Χρώμα 

Ερυκρά αιμοςφαίρια    

Λευκά αιμοςφαίρια    

 
β. Να ονομάςετε τισ αςκζνειεσ που προκαλοφνται από:                (1 μ.) 

Ζλλειψθ αιμοςφαιρίνθσ ……………………………………………………………………………   

Ανικανότθτα πιξθσ του αίματοσ ………………………………………………………………. 

 
γ. Να ςυμπλθρϊςετε ςτο πιο κάτω ςχιμα τα μζρθ ενόσ λευκοφ αιμοςφαιρίου (κυττάρου).  (1 μ.) 

 

 

 

 

 

 

 

δ. Να εξθγιςετε τι είναι θ λευχαιμία.                               (1 μ.) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

1: 

2: 

3: 

4: 
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4. Σε δφο διαφορετικά άτομα Α και Β υπάρχουν τα γονίδια Ζ και η. Με βάςθ το διπλανό ςχιμα να 

απαντιςετε ςτισ πιο κάτω ερωτιςεισ: 

α. Ρϊσ ονομάηονται τα δφο γονίδια (Ζ και η) λαμβάνοντασ υπόψθ ότι 

κωδικοποιοφν διαφορετικζσ μορφζσ του ίδιου χαρακτθριςτικοφ;          (1 μ.) 

___________________________________________________________________ 

 
β. Ροιο από τα δφο γονίδια (Ζ ι η) είναι το υπολειπόμενο;           (1 μ.) 

___________________________________________________________________ 

 
γ. Ροιο από τα δφο άτομα (Α ι Β) είναι ετερόηυγο και γιατί;                   (2 μ.) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

δ. Ροιο από τα δφο άτομα  (Α ι Β) είναι ομόηυγο και γιατί;                    (2 μ.) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
ΜΕΡΟ Γ’: Αποτελείται από δφο (2) ερωτιςεισ. Να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτθ μία (1) ερώτθςθ. Κάκε ερϊτθςθ 

βακμολογείται με δϊδεκα (12) μονάδεσ. (μονάδεσ 12) 

 
1. α. Να αναφζρετε το ρόλο των πιο κάτω κυττάρων του αίματοσ:                            (1,5 μ.) 

i. Ερυκρά αιμοςφαίρια: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

ii. Λευκά αιμοςφαίρια: _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

iii. Αιμοπετάλια: ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

β.  Να γράψετε 2 (δφο) διαφορζσ μεταξφ μίτωςθσ και μείωςθσ.                    (1 μ.) 

 

Είδοσ διαίρεςθσ Αρικμόσ κυγατρικών κυττάρων 
Αρικμόσ χρωμοςωμάτων ςτα 

κυγατρικά κφτταρα 

ΜΙΣΩΗ 
  

ΜΕΙΩΗ 
  

 

γ. Ροια ομάδα αίματοσ ονομάηεται πανδότθσ και γιατί; (Να αναφζρετε και το ρζηουσ).                      (1,5 μ.) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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δ. Ο μικρόσ Γιάννθσ δαγκϊκθκε από ςκφλο με λφςςα. Κατά τθ γνϊμθ ςασ κα πρζπει να του χορθγιςουν 

εμβόλιο ι ορρό; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.  Θ λφςςα είναι αςκζνεια που προκαλείται από τον ιό 

τθσ λφςςασ και είναι πολφ επικίνδυνθ ςτον άνκρωπο.                   (1 μ.) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ε. Να εξθγιςετε ποιο είναι το πρόβλθμα ενόσ ατόμου με μεςογειακι αναιμία.           (1 μ.) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ςτ. Να ςυμπλθρϊςετε τα μζρθ τθσ καρδιάσ που φαίνονται ςθμειωμζνα ςτο πιο κάτω ςχιμα:                   (2 μ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

η. Ο κφριοσ Γιϊργοσ πάςχει από μεςογειακι αναιμία που οφείλεται ςε υπολειπόμενο γονίδιο (κ). 

Ραντρεφτθκε τθν κυρία Ιουλία που είναι ετερόηυγθ για το γονίδιο τθσ μεςογειακισ αναιμίασ. Να κάνετε τθ 

διαςταφρωςθ. Να εξετάςετε τθν πικανότθτα να κάνουν παιδί με μεςογειακι αναιμία.   (2 μ.) 

Ρ :               ♀         ♂ 

……………   ………….. 

 

Γαμζτεσ: 

 

F1:          ………………………              ……………………   

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
θ. Θ Ελπίδα ζχει ομάδα αίματοσ Β αρνθτικό (Β-) και χρειάηεται επειγόντωσ μετάγγιςθ. Να γράψετε τισ ομάδεσ 

αίματοσ από τισ οποίεσ μπορεί να πάρει αίμα και να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.               (2 μ.) 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

1: 

2: 

3: 

4: 

…

…

..

…

.. 

…

…

..

…

.. 

…

…

..

…

.. 

1 

2 

3 

4 
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2. α. Να ονομάςετε τα όργανα που δείχνουν οι αρικμοί ςτο πιο κάτω ςχιμα:                                          (3 μ.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
β. Να αναφζρετε δφο (2) διαφορζσ μεταξφ ςπερματοηωαρίου και ωαρίου ςυμπλθρϊνοντασ τον παρακάτω 
πίνακα.                      (2 μ.) 

ΔΙΑΦΟΡΕ 

ΠΕΡΜΑΣΟΖΩΑΡΙΟ ΩΑΡΙΟ 

  

  

 

γ. Να εξθγιςετε πϊσ προκφπτουν τα διηυγωτικά δίδυμα και ποια είναι τα χαρακτθριςτικά τουσ.        (2 μ.) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
δ. i. Θ Ξανκίππθ ζχει καταμινιο κφκλο 28 θμερϊν. Να υπολογίςετε ποιεσ μζρεσ του καταμινιου κφκλου θ 

Ξανκίππθ μπορεί να μείνει ζγκυοσ, δίνοντασ θμερομθνίεσ, αν είχε «περίοδο» (1θ - πρϊτθ μζρα - του κφκλου 

τθσ) ςτισ 11 Μαΐου. Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                (2 μ.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
ii. Αν δε μείνει ζγκυοσ, πότε εςείσ προβλζπετε να ζχει τθν επόμενθ τθσ περίοδο; (θμερομθνία)        (1 μ.) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

1: 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 
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ε. Να εξθγιςετε τι είναι θ κρυψορχία και γιατί επιβάλλεται θ κεραπεία τθσ.                (1 μ.) 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
ςτ. Να εξθγιςετε τι είναι θ φίμωςθ.                      (1 μ.) 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  Η Διευκφντρια 

   

 

 

Ραντελι Χρυςτάλλα 
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ε. Να εξθγιςετε τι είναι θ κρυψορχία και γιατί επιβάλλεται θ κεραπεία τθσ.                (1 μ.) 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
ςτ. Να εξθγιςετε τι είναι θ φίμωςθ.                      (1 μ.) 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Οι ειςθγιτριεσ 

 

 Η Διευκφντρια 

   

 

Ραντελι Χρυςτάλλα 

 

 

Ελευκερίου Θρϊ 

 

 

Ευκυμίου Μαρία 



 1 

 

 ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗ     ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΣΑΞΗ                 : Γ           ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ………………………... 

ΜΑΘΗΜΑ         : Βηνινγία-Αλζξσπνινγία-Υεκεία             ΥΗΜΔΙΑ   : ………………………... 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013                 ΒΑΘΜΟ  :  

ΓΙΑΡΚΔΙΑ         : 2.00 ώξεο 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ : …………………… 

                                ΣΟ ΓΡΑΠΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΠΣΑ (7)  ΔΛΙΓΔ 

                      ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ Η ΥΡΗΗ ΓΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ (ΣΙPP-EX)   

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:……………………………………………….  ΣΜΗΜΑ:……   ΑΡ:…… 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 

 

ΜΕΡΟ Α: Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ. Να απανηήζεηε και ζηιρ ηέζζεπιρ (4). 

                   Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζι (2,5) μονάδερ. 

     

1. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ.                       (Μνλ. 2,5) 

α. H αύμεζε ηνπ ……………………….........  ……………………………….. πξνθαιεί θύθσζε. 

β. Η αύμεζε ηνπ …………………………….. ………………………………..πξνθαιεί ιόξδσζε. 

γ. Η παξακνξθσηηθή θάκςε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πξνο ηα πιάγηα ιέγεηαη …………………. .                                                                

 

2. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ.                         (Μνλ. 2,5) 

Οη αξζεληθνί γακέηεο είλαη ……………………….. θαη παξάγνληαη ζηνπο ………………. . Οη 

ζειπθνί γακέηεο είλαη ηα σάξηα θαη παξάγνληαη ζηηο ………………….... . Η έλσζε ηνπ αξζεληθνύ κε 

ηνλ ζειπθό γακέηε νλνκάδεηαη …………………….. θαη απ’ απηήλ πξνθύπηεη ην…………………… . 

 

3. Να αληηζηνηρίζεηε ηε ζηήιε Α κε ηε ζηήιε Β γξάθνληαο ηελ απάληεζή ζαο ζηε ζηήιε Γ. (Μνλ. 2,5) 

ηήλη Α ηήλη Β ηήλη Γ 

1. Μηηνρόλδξην α. Δθεί γίλεηαη ε θσηνζύλζεζε   

2. Κπηηαξηθό Σνίρσκα β. Παξάγεη ελέξγεηα  

3. Ππξήλαο γ. Βξίζθεηαη ζην θπηηθό θαη πξνθαξπσηηθό θύηηαξν   

4. Πιαζκαηηθή κεκβξάλε δ. Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό   

5. Υισξνπιάζηεο ε. Διέγρεη πνηεο νπζίεο κπαηλνβγαίλνπλ ζην θύηηαξν  
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4. α. Nα δώζεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηύιηνπο 

ζρήκαηνο κηζνύ θξίθνπ.              (Μνλ. 2) 

i. …………………………………………………………………………………….…….. 

ii. ……………………………………………………………………………………….… 

      

 β. Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ πξόηαζε:                                                                         (Μνλ. 0,5) 

Η ………………………….. θιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε γηα λα απνθεύγεηαη    

ε είζνδνο ηξνθήο ζε απηόλ θαη ζηνπο ………………………………. . 

 

ΜΕΡΟ Β: Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ. Να απανηήζεηε μόνο ζηιρ ηπειρ (3). 

                   Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι (6) μονάδερ. 

  

1.α. Να γξάςεηε ηξεηο (3) ιεηηνπξγίεο ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο.                                      (Μνλ. 1,5) 

i. ………………………………………………………………………………………… 

ii. ……………………………………………………………………………………….. 

iii. ……………………………………………………………………………………….. 

  

   β. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο:                                               (Μνλ. 1,5)   

  I. ………………………………………… 

                       II. …………………………………………                                             

          III. ………………………………………… 

 

γ) Να γξάςεηε  δύν (2) ηξόπνπο άξζξσζεο θαη λα αλαθέξεηε έλα παξάδεηγκα γηα ηνλ θαζέλα.  (Μνλ. 2) 

Δίδνο άξζξσζεο                                                               Παξάδεηγκα 

i. …………………………………….                  …………..…………………………………… 

ii. …………………………………….   ………………..……………………………… 

δ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ;      (Μνλ. 0,5) 

…………..………………………………………………………………………………………………. 

ε) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ζπδεπθηηθνύ ρόλδξνπ;       (Μνλ. 0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

II 

III 

I 
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2. α. Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο αληηζύιιεςεο.      (Μνλ. 1) 

    i. ………………………………………    ii. …………………………………………… 

 

β. Ση είλαη ε θξπςνξρία;             (Μνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

γ. Γηαηί επηβάιιεηαη ε ζεξαπεία ηεο;             (Μνλ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

δ. Ση είλαη ε νλείξσμε;                           (Μνλ. 1) 

….…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

ε. Να γξάςεηε ηελ πνξεία ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ από ην ζεκείν παξαγσγήο ηνπο κέρξη θαη ηελ έμνδν 

ηνπο από ην ζώκα ηνπ άλδξα.                        (Μνλ. 1) 

………………          …………………………           ……………… …………….          ………………. 

         έξοδορ από ηο ζώμα.  

ζη. Σν ζπέξκα απνηειείηαη από : ………………………… θαη …………………………..      (Μνλ. 1) 

 

3. α. Να ηνπνζεηήζεηε ηηο ελδείμεηο ζην ζρήκα πνπ θαίλεηαη πην θάησ.         (Μνλ. 2) 

 

 

i. ……………………………….. 

ii. ……………………………….. 

iii. ……………………………….. 

iv. ………………………………. 

 

 

β. Να αλαθέξεηε θαη λα αηηηνινγήζεηε γηαηί είλαη θαιύηεξα λα αλαπλένπκε από ηε κύηε.       (Μνλ. 3) 

    i. ……………………………………………………………………………………….. 

   ii. ……………………………………………………………………………………….. 

   iii. ……………………………………………………………………………………….. 

γ. Να αλαθέξεηε δύν (2) παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο.         (Mνλ.1) 

i. ……………………………………………….  ii. ……………………………………………….. 
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4.   α. Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα.                                                             (Μνλ. 2) 

 

        1. ………………………………………….. 

        2. ………………………………………….. 

        3. ………………………………………….. 

        4. ………………………………………….. 

 

 

β. Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο.                     (Μνλ. 1) 

  ………………………………………………………………………………………………………. 

 

γ. Να γξάςεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα δύν δηαθνξέο κεηαμύ θιεβώλ θαη αξηεξηώλ.                  (Μνλ. 2) 

       

ΦΛΔΒΔ ΑΡΣΗΡΙΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ. Ο Γηάλλεο πξνζβιήζεθε από έλα πνιύ επηθίλδπλν κηθξόβην ην νπνίν κπνξεί λα ηνλ ζθνηώζεη κέζα 

ζε ιίγεο ώξεο. Ση ζα πξέπεη λα ηνπ ρνξεγεζεί εκβόιην ή νξόο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ  απάληεζή ζαο. 

                    (Μνλ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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ΜΕΡΟ Γ: Αποηελείηαι από δύο (2) επωηήζειρ. Να απανηήζεηε μόνο ζηη μία (1). 

                   Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δώδεκα (12) μονάδερ. 

 

1.α.Να ηνπνζεηήζεηε ηηο ελδείμεηο πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.                                 (Μνλ. 3) 

 

      i. ………………………………………  

     ii. ……………………………………… 

    iii. ……………………………………… 

    iv. ……………………………………… 

    v. ……………………………………… 

    vi. …………………………………….. 

 

 

β. Ση νλνκάδνπκε έκκελε ξύζε;                (Μνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

γ. Πόζεο κέξεο δηαξθεί;                  (Μνλ. 1) 

………………………………………………………………………………………........................... 

 

δ. Ση νλνκάδνπκε  θξίζηκε πεξίνδν;                (Μνλ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

ε. Να ππνινγίζεηε ηελ θξίζηκε πεξίνδν κηαο γπλαίθαο κε ζηαζεξό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ, ηεο 

νπνίαο ε έκκελε ξύζε μεθίλεζε ηελ πξώηε ηνπ κήλα.              (Μνλ. 2) 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ζη. Να εμεγήζεηε πσο δεκηνπξγνύληαη ηα κνλνδπγσηηθά δίδπκα.             (Μνλ. 2) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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δ. Ο Γηάλλεο θαη ε Μαξία είλαη δίδπκα αδέιθηα. Δίλαη κνλνδπγσηηθά ή δηδπγσηηθά ; Γηθαηνινγήζηε 

ηελ απάληεζή ζαο.                   (Μνλ. 2) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

2.  Nα παξαηεξήζεηε ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Να νλνκάζεηε:                                                                                                                          (Μνλ. 2) 

      i) έλα παξαγσγό. ………………………………………………………………………………….. 

     ii) έλα θαηαλαισηή πξώηεο ηάμεο. …………………………………………………………………. 

    iii) δύν νξγαληζκνύο πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην ηξνθηθό επίπεδν.  …………………  ……………….. 

   

β. Από ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα γξάςεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα κε ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο.  

       (Μνλ. 1) 

    ………………………………………………………………………………………………………….. 

γ. Να γξάςεηε δύν (2) νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη.              (Μνλ. 1) 

    i) ………………………………………………….  ii)  ………………………………………………. 

δ. Να γξάςεηε δύν (2) ζπλέπεηεο ζην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, αλ εμαθαληζηεί ην ζαιηγθάξη. (Μνλ. 2) 

   …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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 ε.  Να γξάςεηε δύν (2) ζπλέπεηεο ηεο όμηλεο βξνρήο ζην πεξηβάιινλ.                           (Μνλ. 2) 

i. …………………………………………………………………………………………………….… 

ii. ……………………………………………………………………………………………………… 

    

ζη. Να γξάςεηε δύν (2) ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζην πεξηβάιινλ.           (Μνλ. 2) 

i. ……………………………………………………………………………………………………….. 

ii. ……………………………………………………………………………………………………... 

 

δ. Να γξάςεηε κε πνην ηξόπν ν άλζξαθαο εηζέξρεηαη ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα.                          (Μνλ. 1) 

    ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ε. Να γξάςεηε δύν  ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν άλζξαθαο επηζηξέθεη πίζσ ζηελ αηκόζθαηξα.  (Μνλ. 1) 

   i. …………………………………………….   ii. …………………………………………… 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ 

 

 

 

 

 

 

          Η Γηεπζύληξηα 

 

 

 

 

  

Αλδξνύια Γεκεηξίνπ 
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ε.  Να γξάςεηε δύν ζπλέπεηεο ηεο όμηλεο βξνρήο ζην πεξηβάιινλ.                                    (Μνλ. 2) 

i. …………………………………………………………………………………………………….… 

ii. ……………………………………………………………………………………………………… 

    

ζη. Να γξάςεηε δύν ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζην πεξηβάιινλ.                 (Μνλ. 2) 

i. ……………………………………………………………………………………………………….. 

ii. ……………………………………………………………………………………………………... 

 

δ. Να γξάςεηε κε πνην ηξόπν ν άλζξαθαο εηζέξρεηαη ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα.                          (Μνλ. 1) 

    ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ε. Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν άλζξαθαο επηζηξέθεη πίζσ ζηελ αηκόζθαηξα.  (Μνλ. 1) 

   i. …………………………………………….   ii. …………………………………………… 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΥΙΑ 

 

 

 

 

 

Οη Δηζεγεηέο 
Η Γηεπζύληξηα 

 

 

 

 

Πέηξνο Παπαπαύινπ 

 

 

Αλδξνύια Γεκεηξίνπ 

 

 

Θάιεηα Μηραήι 

 



1 

 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ                                                       ΦΟΛΙΚΗ ΦΡΟΝΙΑ 2012-2013 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 

ΣΑΞΗ Γ΄ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ          ΒΑΘΜΟ:...................................................               

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4.06.2013               ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ:...............................................           

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕ  

ΕΙΗΓΗΣΡΙΕ: Μιχαηλίδου οφία – Παπαχριστοφόρου Ρένα 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:...........................................................  ΣΜΗΜΑ:……….   ΑΡ:……… 

 

Σο εξεταστικό δοκίμιο της Βιολογίας αποτελείται από (8) οκτώ σελίδες και 

βαθμολογείται με 40 μονάδες. 

 Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού (π.χ. TIPEX). 

 Απαγορεύεται να γράφετε με μολύβι. Μόνο μπλε ή μαύρο μελάνι.  

 Σο εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη Α, Β, Γ. 

 Να γράψετε τις απαντήσεις σας  στο εξεταστικό δοκίμιο, στις γραμμές που 

ακολουθούν μετά από κάθε ερώτηση.  

 

ΜΕΡΟ Α΄:  Να απαντήσετε και στις (4) τέσσερις ερωτήσεις. Κάθε σωστή απάντηση 

βαθμολογείται με 2,5 μονάδες.  

 

1. a)Να ονομάσετε τις  παθήσεις της σπονδυλικής στήλης των παιδιών που φαίνονται 

στις εικόνες β, γ και δ. την εικόνα α η σπονδυλική στήλη είναι φυσιολογική.  

                                     

 

β: ..................................................................................       (μον.0,5) 

γ: ..................................................................................      (μον.0,5) 

δ: ..................................................................................        (μον.0,5) 
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β) Ποιος είναι ο ρόλος του αρθρικού χόνδρου;                                                      (μον.1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….......... 

2.α) Η αγελάδα έχει 60 χρωματοσώματα σε κάθε σωματικό της κύτταρο. 

(ί) Πόσα χρωματοσώματα έχει  ένα γεννητικό κύτταρο της αγελάδας; 

........................................................                    (μον.0,5) 

(ίί) Πόσα χρωματοσώματα έχει το ζυγωτό της αγελάδας; 

.........................................................                    (μον.0,5) 

(ίί) Πόσα χρωματοσώματα έχει ένα μυϊκό κύτταρο της αγελάδας;     

………………………………………                       (μον.0,5) 

β) Ποια γονίδια λέγονται αλληλόμορφα;                                                               (μον.1) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

  3.α) Να γράψετε τρεις (3) διαφορές μεταξύ ζωικού και φυτικού κυττάρου.   (μον.1,5)                          

 ΖΩΙΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΥΤΣΙΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

  

β) Να γράψετε το ρόλο των πιο κάτω οργανιδίων:                                             (μον. 1) 

 

(i) Κυτταρική μεμβράνη: …………………………………………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………………………….... 

 

(ii) Μιτοχόνδριο:………………………………………………………………………………………....  

………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

4.α)Να εξηγήσετε τη σημασία του πλακούντα κατά την εξέλιξη του τοκετού στη μήτρα. 

                                                                                                                                     (μον.1,5) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................  
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β)Να αναφέρετε γιατί το διαιτολόγιο μιας εγκύου γυναίκας πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεγμένο;  

(μον.1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………...... 

 

ΜΕΡΟ Β΄:  Να απαντήσετε μόνο στις (3) τρεις από τις (4) τέσσερις  ερωτήσεις. Κάθε 

σωστή απάντηση  βαθμολογείται με (6) έξι μονάδες.  

 

1.α)  Σο πιο κάτω σχήμα δείχνει το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου.  

Να συμπληρώσετε τις ενδείξεις με αριθμούς 1 μέχρι 12.    (μον.3)                                                                      

 

 

1.................................................................... 

2.................................................................... 

3.................................................................... 

4................................................................... 

5.................................................................... 

6.................................................................... 

7.................................................................... 

8.................................................................... 

9.................................................................... 

10.................................................................. 

11................................................................... 

12................................................................... 

 

 

β) Να ονομάσετε τρεις (3) λειτουργίες του πεπτικού συστήματος.               (μον.1,5) 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

γ)  (ί) το πιο κάτω σχήμα να αναγνωρίσετε τα δόντια με τους αριθμούς 1 μέχρι 4.                     

1 ……………………  (μον.0,25)    2 ………………………… (μον.0,25) 

3…………………….  (μον.0,25)    4 ………………………… (μον.0,25) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 

 2 

  3 

  4 
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(ίί)Να γράψετε σε ποιο μέρος της πεπτικής συσκευής  παράγεται το ένζυμο αμυλάση ή 

πτυαλίνη;                                                                                                                    (μον.0,5)                             

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........ 
 

2.α) Να δώσετε τους πιο κάτω ορισμούς: 

Αυτότροφοι οργανισμοί:............................................................................................................ 

........................................................................................................................................(μον.0,5) 

 

Αποικοδομητές:............................................................................................................................

........................................................................................................................................(μον.0,5) 

  

β) Δίνονται οι οργανισμοί: 

  
μαρούλια, κουνουπίδια, κάμπιες, έντομα, πουλιά, ποντίκια, αετός, φίδι,ακρίδα, βάτραχος 

 

(ί) Φρησιμοποιώντας κάθε φορά τέσσερις διαφορετικούς οργανισμούς από τους πιο 

πάνω, να σχηματίσετε δύο (2) τροφικές αλυσίδες στις οποίες να φαίνεται η τροφική 

τους σχέση.                                                                                                                      (μον.2) 
Σροφική αλυσίδα 1 
 

 

 
Σροφική αλυσίδα 2 
 

                                                                                                                                

 

(ίί) Να γράψετε από τους πιο πάνω οργανισμούς: 

έναν παραγωγό: .....................................................                                                   (μον.0,5) 

έναν καταναλωτή 1ης τάξης: ..........................................                                           (μον.0,5) 

έναν καταναλωτή 2ης τάξης: ..........................................                                           (μον.0,5) 

έναν καταναλωτή 3ης τάξης: ..........................................                                           (μον.0,5) 

 

(γ) ας δίνονται οι πιο κάτω οργανισμοί.Να κατασκευάσετε μία τροφική πυραμίδα. 

                                                                                                                                   (μον.1) 
Γαρίδες, μεγάλο ψάρι, φυτοπλαγκτόν, μικρό ψάρι 
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3.α) Να δώσετε τους πιο κάτω ορισμούς:                                                                                             

Ομόζυγο άτομο:............................................................................................................ 

............................................................................................................................          (μον.1) 

 

Ετερόζυγο άτομο:....................................................................................................................... 

………………………………………………......................................................................... (μον.1) 

 

Επικρατές γονίδιο:........................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................... (μον.1) 

 

(β)Να εξηγήσετε τι εννοούμε με τους όρους:  επίκτητος και κληρονομικός 

χαρακτήρας.Για κάθε περίπτωση να γράψετε και ένα παράδειγμα.                         (μον.3) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

4.α) το πιο κάτω σχήμα φαίνεται το αρσενικό γεννητικό κύτταρο του άνδρα.Να 

ονομάσετε τις ενδείξεις 1 μέχρι 4. 

1 …………………………….     (μον.0,5)           

2 ……………………………..    (μον. 0,5) 

3 ……………………………..    (μον.0,5) 

4 ……………………………..    (μον.0,5) 

 

 

β) Ποιος είναι ο ρόλος της ουράς που βρίσκεται  στο σπερματοζωάριο; 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….........   (μον.1) 

 

 

γ) (ί) το πιο κάτω σχεδιάγραμμα φαίνεται το γεννητικό σύστημα της γυναίκας.Να 

ονομάσετε τις ενδείξεις 1 μέχρι 6.                                                                               (μον.1,5) 

 

1 ................................................................... 

2 .................................................................. 

3 ................................................................... 

4 ................................................................... 

5 ................................................................... 

6 ................................................................... 

 



6 

 

(ίί) ε ποιο από τους αριθμούς 1 μέχρι 6 του σχήματος γίνεται: 

 

Η παραγωγή των γεννητικών κυττάρων της γυναίκας                                    (μον.0,5)                                                                                             

 

 

Η γονιμοποίηση του ωαρίου                                                                                (μον.0,5) 

 

 

Η ανάπτυξη του εμβρύου                                                                                       (μον.0,5) 

                                                                                                                   

 

ΜΕΡΟ Γ΄:  Να απαντήσετε μόνο στη (1) μία από τις (2) δύο ερωτήσεις. Κάθε σωστή 

απάντηση  βαθμολογείται με (12) δώδεκα μονάδες. 

 

1.α) Η εικόνα δείχνει το σκελετό του ανθρώπου.Να γράψετε τι παριστάνουν οι αριθμοί 1 

μέχρι 6.                                                                                                     (μον. 6)                                                                                                         

 

1 ..................................................................  2............................................................... 

3 ..................................................................                4 .............................................................. 

5 ..................................................................                6 .............................................................. 

 

 
 

    

β) Να αναφέρετε τρεις (3) κύριες λειτουργίες του ερειστικού συστήματος.            (μον.3)                    

(ί)................................................................................................................................................... 

(ίί)................................................................................................................................................... 

(ίίί).................................................................................................................................................. 
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γ) Να αναφέρετε τα τρία (3) είδη άρθρωσης στο ανθρώπινο σώμα.     (μον.3)                   
 

(ί)    ................................................................................... 

(ίί)   ................................................................................... 

(ίίί)  ................................................................................... 

 

2.α)Σο επικρατές γονίδιο (Μ) είναι υπεύθυνο για τα μεγάλα αυτιά στον ποντικό, ενώ το 

αλληλόμορφο του υπολειπόμενο (μ), είναι υπεύθυνο για τα μικρά αυτιά. 

 

(ί) Ποιους πιθανούς γονότυπους μπορεί να έχει ένας ποντικός με μεγάλα αυτιά; (μον.2) 

............................................................................................................................................... ... 

 

(ίί) Σι γονότυπο μπορεί να έχει ένας ποντικός με μικρά αυτιά;                                   (μον.1) 

.....................................................................................................................................................  

 

(ίίί) Να γίνει η διασταύρωση δύο ετερόζυγων ποντικών με μεγάλα αυτιά. 

 

Πατρική γενιά:                        ......................        χ     ........................              (μον.2) 

 

Γαμέτες:                                   ..........       ..........        ..........     .........             (μον.1) 

 

Απόγονοι θυγατρικής γενιάς:   ...........     ............     ..........     ..........          (μον.1) 

 

 

β) Ο καρυότυπος που βλέπετε ανήκει σε άνδρα ή γυναίκα; Να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας.                                                                                                            (μον.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................   
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γ) Να γράψετε τρεις (3) διαφορές μεταξύ μίτωσης και μείωσης.                                   

 (μον.3)  

 

ΜΙΣΩΗ ΜΕΙΩΗ 

1. 

 

 

1. 

2. 

 

 

2. 

3. 

 

 

3. 

 

 

 

Οι Εισηγήτριες:                           Ο Βοηθός υντονιστής:                 Η Διευθύντρια: 

 

……………………………...          ……………………………...               ……………………………. 

Μιχαηλίδου οφία                        Λουκά Λουκάς                              ταυρινού Ανδρούλα 

...........................................             

Παπαχριστοφόρου Ρένα                                                                 

 



ΣΗΡΔΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΛΔΜΔΟΤ                                          ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2012-2013 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΧΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 
 

Μάζεκα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                                                    Ζκεξνκελία: 5 /6 / 2013                          
                 

Σάμε: Γ`                                                                             Γηάξθεηα:2 ώξεο 30 ιεπηά  
 
Ολνκαηεπώλπκν:....................................................................    Σκήκα:...........   Αξ....... 
                                
 Βαζκόο:....................................................................                  Τπνγξαθή:...................................... 
 

 Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από   6    ζειίδεο. 

 
 

ΜΔΡΟ Α’: Απνηειείηαη από ηρεις (3) εξσηήζεηο Να απανηήζεηε ζε ΟΛΔ ηις ερωηήζεις. 

 

1.  Να  ραξαθηεξίζεηε θαηάιεια ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο κε <> ζσζηό ή <Λ> ιάζνο.                  

(α) Οη θιέβεο πεξηέρνπλ πνιιέο βαιβίδεο ζην εζσηεξηθό ηνπο.                                       .......... 

(β) Οη θπηνθάγνη νξγαληζκνί ιέγνληαη θαηαλαισηέο 1
εο

 ηάμεο.          .                              .......... 

(γ) Σα πεπηηθά έλδπκα είλαη θπξίσο πδαηάλζξαθεο .                                                        .......... 

(δ) Ο θάξπγγαο είλαη όξγαλν μόνο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.                                      .......... 

           (μονάδες 4) 

2
 
α.  Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ νη ηξνθέο.                                                                                                        

                                                                                                                                                            (μονάδα 1)                                                                                                

ΔΙΓΟ ΣΡΟΦΗ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΟ ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΟ 

 

 

    ΦΧΜΗ 

   

 

 

Τδαηάλζξαθαο-άκπιν 

 

 

.......................................... 

 

 

ΚΡΔΑ 

 

 

 

..................................... 

 

 

Ακηλνμέα 

 

β, Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηηο πξνηάζεηο: 

i.Ζ δηάζπαζε ησλ καθξνκνξίσλ ζε κηθξνκόξηα ιέγεηαη....................................................................................... 

ii.Σν πεπηηθό έλδπκν ακπιάζε παξάγεηαη από......................................................................................................  

(μονάδα 1) 
 

3. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηε πην θάησ πξόηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ. 

Σν εηδηθό ............................ αηκνζθαίξην ηνπ νξγαληζκνύ θηηάρλεη αληηζώκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηα 

......................................... ηνπ κηθξνβίνπ. 

 (μονάδα1) 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=%CF%88%CF%89%CE%BC%CE%B9&source=images&cd=&cad=rja&docid=5zvQEBeTseuQUM&tbnid=42n3afSsyOcpSM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Findianapublicmedia.org%2Famomentofscience%2Fbread-fresh%2F&ei=BQWXUb7yD8PTPJyegPgC&bvm=bv.46751780,d.ZWU&psig=AFQjCNFqOCzB-JbbOxqVsG2HO1zX5BN6eA&ust=1368938111234092
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82&source=images&cd=&cad=rja&docid=m0tWhrB2KLdUDM&tbnid=Gb_kgWCeX4vDKM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftvxs.gr%2Fnews%2F%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25BF%25CF%2586%25CE%25AE%2F%25CE%25B5%25CF%2586%25CE%25B5%25CF%2584-%25CE%25BF%25CE%25B9-%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B9%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25AF%25CE%25B5%25CF%2582-%25CE%25B3%25CE%25BD%25CF%258E%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25B6%25CE%25B1%25CE%25BD-%25CF%2580%25CF%2589%25CF%2582-%25CF%2587%25CF%2581%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%258D%25CE%25BD-%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%25AD%25CE%25B1%25CF%2582-%25CE%25B1%25CE%25BB%25CF%258C%25CE%25B3%25CE%25BF%25CF%2585&ei=BAaXUfGaKci8PaabgbgL&bvm=bv.46751780,d.ZGU&psig=AFQjCNHRmfbRf28L_o8E52utyxsHvmg0Kw&ust=1368938229703839
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ΜΔΡΟ Β’: Απνηειείηαη από πένηε (5) εξσηήζεηο ησλ ηεζζάξσλ (4) κνλάδσλ. Από ηις πένηε (5) ερωηήζεις 

να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηις ΣΔΔΡΙ (4). 

 

1. Σν ζρήκα παξηζηάλεη κέξνο ηεο εζσηεξηθήο θαηαζθεπήο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ.                                                                                           
                                                                                                                                                           

α. Να  νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθoύ ζπζηήκαηνο  πνπ  παξνπζηάδνπλ  νη  ελδείμεηο     

 1 κέρξη 4 ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα.                                                                    ( μονάδες 2) 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                         

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

β.   Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. 
 
i. Ο εηζπλεόκελνο αέξαο θαζαξίδεηαη από μέλα ζσκαηίδηα ζηε κύηε κε................................................................ 

θαη ζεξκαίλεηαη  από ηα πνιιά ...........................................................................   πνπ θαιύπηνπλ ηελ επηθάλεηα 

ηεο ξηληθήο θνηιόηεηαο.   

ii. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο γίλεηαη πξόζιεςε ............................................θαη απνβνιή ………………. 

 ............................................................                                                                                              (μονάδες2) 

 

2.   Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζην θπθινθνξηθό ζύζηεκα.  

α .Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηηο πξνηάζεηο                                                                                 (μονάδες 2) 

i  Ζ θαξδία ρσξίδεηαη ζε δύν......................................................θαη δύν ..............................................................    

ii.Τπεύζπλα γηα ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο είλαη ηα ................................................................................................... 

                                                                                                                                                                                                          

β. Ζ πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο. Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο  πνπ δείρλνπλ νη 

αξηζκνί 1-4                                           

                                                                                                                                                           (μονάδες 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1......................................................... 

2.........................................................  

3......................................................... 

4.......................................................... 

 

3 α.   Να νλνκάζεηε δύν (2) βηνηηθνύο θαη δύν (2) αβηνηηθνύο παξάγνληεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ησλ 

κεζνγεηαθώλ ζακλώλσλ.   

                                                                                                                                                           (μονάδες 2)                                                                                             
Βηνηηθνί................................................................................................................................................................. 
. 
Αβηνηηθνί...............................................................................................................................................................    

β.  Να θπθιώζεηε από ηα πην θάησ όξγαλα, απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από νηθνιόγνπο γηα ηελ θαηακέηξεζε  

παξαγόλησλ ζε κηα έξεπλα πεδίνπ;                                                                                                   (μονάδα 1) 

Α/Α 
Μέρος ηοσ αναπνεσζηικού 

ζσζηήμαηος 

1.  

2.  

3.  

4.  
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                              ηαρύκεηξν,          πηεζόκεηξν,            απόρε,            βξνρόκεηξν.   

                                                                                                                                                             

γ.   Να γξάςεηε έλα νξηζκό γηα ηνλ πληθσζμό ενός είδοσς.                                                             (μονάδα 1) 
 
 .......................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

 

4. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη κέξνο ηνπ πεπηηθνύ θαη κέξνο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ 

αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.  

α.   Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην  θάησ 

πίλαθα.                                                                                                                                               (μονάδες 2)                                                                                

                                             

β.  Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην πεπηηθό θαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ζπλεξγάδνληαη γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκόο.                                                  (μονάδες 2) 
.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

5.    Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο κηθξννξγαληζκνύο. 

                                                                                                                                  

α.    Να γξάςεηε δύν  ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο πνπ παξνπζηάδνπλ νη κηθξννξγαληζκνί.                          (μονάδα 1)                              
і ..................................................................................................  

іі ................................................................................................. 

                                                                                                                                                     

β.   Να θπθιώζεηε ηνλ παξάγνληα πνπ  δε ρξεηάδνληαη νη κηθξννξγαληζκνί γηα λα αλαπηπρζνύλ. 

 

                            ηξνθή,                   ειηαθή αθηηλνβνιία,                      λεξό 

                                                                                                                                                            (μονάδα 1) 

 

γ. Να αληηζηνηρίζεηε ηα θείκελα κε ηελ ιέμε πνπ ζπκθσλεί κε ηελ πεξηγξαθή.                          (μονάδες 2)         

                                                                                                            Απάληεζε 

Α/Α Όργανο 

1.  

2.  

3.  

4.  
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1 ε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν παξαηεξνύληαη 

πνιιά θξνύζκαηα ηεο ίδηαο αζζέλεηαο.  

 

1......... 

 

         (Α) Πξώηηζηα     

2 Αθπηηαξηθέο κνξθέο δσήο.  

2......... 

         

         (Β)  Βαθηήξηα 

3 Μηθξννξγαληζκνί πνπ απνηεινύληαη από έλα θύηηαξν 

ρσξίο ππξήλα. 

 

3......... 

 

         (Γ) Δπηδεκία 

4 Σα πξσηόδσα αλήθνπλ ζε απηό ην βαζίιεην.  

4......... 

          

        (Γ) Εώα  

            

        (Δ) Ηνί 

                                                                                                                                                    

                     

 

                                                                                                                                      

ΜΔΡΟ Γ’: Απνηειείηαη από δύο (2) εξσηήζεηο ησλ δέκα (10) κνλάδσλ. Από ηις δύο (2) ερωηήζεις να 

απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηη ΜΙΑ (1). 

 
 

Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ .αθνξνύλ ηα νηθνινγηθά ζπζηήκαηα θαη ηελ κειέηε ηνπο. 
 

 1 α. Να ζρεδηάζεηε ηελ νηθνινγηθή ππξακίδα αξηζκώλ (πιεζπζκνύ) ελόο νηθνζπζηήκαηνο κε ηνπο  αξηζκνύο 

ησλ νξγαληζκώλ πνπ ζαο δίλνληαη γξάθνληαο ζηελ ζσζηή ζέζε θαη ηα νλόκαηα ησλ ηεζζάξσλ ηξνθηθώλ 
επηπέδσλ.  

                                                                                                                                                           (μονάδες 4)                                                                                                                              
 

 
Αξηζκόο νξγαληζκώλ 

 
Οηθνινγηθή ππξακίδα αξηζκώλ (πιεζπζκνύ)   

 
αξθνθάγνη – 80 
 
Κνξπθαίνη ζεξεπηέο – 10 
 
Φπηνθάγνη – 130 
 
Παξαγσγνί – 200 
 

 

                                                  

 

β. Να ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζεηξά μεθηλώληαο από ηνλ πην κηθξό ηνπο αθόινπζνπο όξνπο:                         

πιεζπζκόο,   νηθνζύζηεκα ,        άηνκν,    βηνθνηλόηεηα                                                                   (μονάδες 2) 

 
  ..................................., .......................................  ,........................................,  ...................................... 
 
 

γ.  Υξεζηκνπνηώληαο ηα δεδνκέλα ησλ πιεζπζκώλ πνπ ζαο παξέρνληαη λα θηηάμεηε έλα ξαβδόγξακκα. 

                                                                                                                                            (μονάδες 2) 
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 δ.  Να ππνινγίζεηε ηνλ πιεζπζκό ησλ αηόκσλ Σξεκηζηάο ζε κηα πεξηνρή 5000m
2
 αλ από   ηέζζεξηο    (4)  

δεηγκαηνιεπηηθέο επηθάλεηεο (Γ.Δ ) ησλ 50m
2
 κεηξήζεθαλ 8,5,10 θαη 5 άηνκα αληίζηνηρα. Να δείμεηε ηνπο 

ππνινγηζκνύο ζαο.                                                                                                                            (μονάδες 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. α. Να αληηζηνηρίζεηε ην όξγαλν  πνπ θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα κε  ηελ δξάζε πνπ παξεκπνδίδεη ηνπο 

κηθξννξγαληζκνύο λα εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκό θαη λα πνιιαπιαζηαζηνύλ.                                  (μονάδες 4) 
 

     ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΑΝΣΖΖ 
Α, Β, Γ, ή Γ 

      ΓΡΑΖ  ΓΗΑ  ΠΑΡΔΜΠΟΓΗΖ   ΣΧΝ 
                        ΜΗΚΡΟΒΗΧΝ 

1 ηνκάρη  
1............ 

Οη βιεθαξίδεο ησλ θπηηάξσλ ζπξώρλνπλ ηα κηθξόβηα πξνο ηα 
πάλσ γηα λα απνβιεζνύλ από ην ζώκα. 

Α 

2 Γέξκα  
2............ 

Τγξό πνπ παξάγεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ νξγάλσλ απηώλ 
πεξηέρεη ην έλδπκν ιπζνδύκε πνπ θαηαζηξέθεη ηα κηθξόβηα. 
 

Β 

3 Σξαρεία  
3............ 

Ομέα πνπ βξίζθνληαη ζην όξγαλν απηό θαηαζηξέθνπλ ηα 
κηθξόβηα.   
 

Γ 

4 Μάηηα 4............. Με ηε ζπλέρεηα πνπ ην δηαθξίλεη παξεκπνδίδεηαη ε είζνδνο ησλ 
κηθξνβίσλ ζηνλ νξγαληζκό.  
 

Γ 

 

  

β. ην λεζί καο ζπλερώο απμάλνληαη ηα θξνύζκαηα ηνπ ΑIDS (ύλδξνκν επίθηεηεο αλνζνινγηθήο 

αλεπάξθεηαο). Να αλαθέξεηε:                                                                                                              (μονάδες 2) 

                                                                   

Α/Α Κνηλό όλνκα ΠΛΖΘΤΜΟ  

1. Λαηδηά 0 

2. Αληξνπθιηά 20 

3. παηδηά 60 

4. Ληβαλίηεο 200 
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i. δύν ηξόπνπο πνπ κεηαδίδεηε ν ηόο: 

(α).......................................................................................................................................................................... 

(β).......................................................................................................................................................................... 

ii. δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξείο λα πξνθπιαρζείο από ηνλ ηό: 
 

(α).......................................................................................................................................................................... 

(β).......................................................................................................................................................................... 

 

  γ. Να εμεγήζεηε γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα πιέλνπκε πάληα ηα ρέξηα καο κε ζαπνύλη θαη όρη κε ζθέην λεξό.    

 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................                                                                                                                          

                                                                                                                                                                      (μονάδες 2) 

δ. Οη πην θάησ εηθόλεο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο δεύηεξεο γξακκήο άκπλαο. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πην πάλσ ιεηηνπξγία. 

     

 Έλα ........................................... αξρηθά ............................... κε ηελ θπηηαξηθή ηνπ κεκβξάλε έλα βαθηήξην. ηε 

ζπλέρεηα ην ελζσκαηώλεη ζην εζσηεξηθό ηνπ. Αθνινύζσο ............................ ηα καθξνκόξηα ηνπ βαθηεξίνπ ζε 

κηθξνκόξηα . Ζ όιε πην πάλσ δηαδηθαζία νλνκάδεηαη ........................................................................................... 

 

(μονάδες 2) 
 

  

 

ΚΑΛΗ  ΔΠΙΣΤΥΙΑ 

 

 

 ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΔ                                                                      Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

 
 Πεξζεθόλε Υξίζηνπ Β.Γ. 
 Υξίζηνο Παλαγή 
 Υξίζηνο Υξηζηνθόξνπ                                                            Αλδξεαλή ηπιηαλίδνπ 
 



ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΑΝΣΩΝΙΟΤ                                                        ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012 - 2013 

ΓΡΑΠΣΔ  ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ  2013 

 

ΣΑΞΗ :    Γ ΄                                                              ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ..…………………………. 

ΜΑΘΗΜΑ :    Βηνινγία - Αλζξωπνινγία - Υεκεία         

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ :    04 / 06 / 2013                                             ΒΑΘΜΟ : 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ :    2.00 ώξεο                                                                   

                                                                                                      ΤΠΟΓΡΑΦΗ  : ………………………… 

Σ Ο    Γ Ρ Α Π Σ Ο    Α Π Ο Σ Ε Λ Ε Ι Σ Α Ι    Α Π Ο    7     Ε Λ Ι Δ Ε  

AΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΥΡΗΗ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΤΓΡΟΤ (ΣΙPP-EX) 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: …………………………………………………………ΣΜΗΜΑ: .…… ΑΡ.: …… 

 

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α - Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Λ Ο Γ Ι Α 

 

ΜΔΡΟ  Α:  Απνηειείηαη από ηέζζεξηο ( 4 ) εξωηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο.  

                       Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζη ( 2,5 ) κνλάδεο. 

 

1.α) Οη ηέζζεξηο νκάδεο αίκαηνο ηνπ αλζξώπνπ είλαη:         

        i.  ..…………          ii. ……………       iii. ……………          iv. ……………                                    (1κ.) 

   β) Παλδόηεο νλνκάδεηαη ε νκάδα αίκαηνο …….…. θαη παλδέθηεο ε νκάδα αίκαηνο ………… .         (0,5κ.)  

   γ) Μεηάγγηζε είλαη ε ……..………………………………….……………..……………………..…………. .  

       Καηά ηε κεηάγγηζε πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα αθόινπζα: 

       i.  …………………………………………………………..……… 

       ii. ……………………………………………………….…………                                                        (1κ.)  

 

2. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο κε ηηο πξνηάζεηο ηεο δεμηάο ζηήιεο:                   (2,5κ.) 

        1. Δηάξζξσζε     α.  Έιιεηςε βηηακίλεο D                                   1. ………. 

        2. Εμάξζξσζε   β.  Επιπγηζία νζηώλ                                          2. …….…  

        3. Ραρίηηδα     γ.  πάζηκν ή ξάγηζκα νζηνύ                            3.  ……… 

        4. Οζηέηλε νπζία    δ.  Εθηεηακέλεο θηλήζεηο                                   4. ……….  

        5. Κάηαγκα    ε.  Σέλησκα ή ζπάζηκν ζπλδέζκσλ                   5. ……….                

                                                           ζη. Απνκάθξπλζε αξζξηθώλ επηθαλεηώλ 

3. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 

    α) Καηά ηελ εηζπλνή, ν όγθνο ηεο ζσξαθηθήο θνηιόηεηαο απμάλεηαη. Απηό επηηπγράλεηαη κε……………….  

        ………………………………………………………………………………………………………..  (1κ.) 

β) Καηά ηελ εθπλνή, ν όγθνο ηεο ζσξαθηθήο θνηιόηεηαο κεηώλεηαη.. Απηό επηηπγράλεηαη κε ...………………  

.………………………………………………………………………………………………………..  (1κ.) 

γ) Οη πλεύκνλεο βξίζθνληαη ζηε ………………… θνηιόηεηα, ε νπνία ηνπο εμαζθαιίδεη …………………… 

                                                                                                                                                                   (0,5κ.) 
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4. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο: 

    Σα ζσκαηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ δηαηξνύληαη κε ….………..…...…. θαη ηα δύν ζπγαηξηθά θύηηαξα 

    πνπ παξάγνληαη έρνπλ  ….……..  ρξσκνζώκαηα ην θαζέλα. 

Σα γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ δηαηξνύληαη κε …….….………… θαη παξάγνληαη ..…… ζπγαηξηθά 

θύηηαξα πνπ έρνπλ  …….…..  ρξσκνζώκαηα ην θαζέλα.                                                                    (2,5κ.) 
 

 

  

 ΜΔΡΟ  Β:  Απνηειείηαη από ηέζζεξηο ( 4 ) εξωηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν ζηηο ηξεηο ( 3 ).  

                        Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη ( 6 ) κνλάδεο. 

 

1. Να κειεηήζεηε ηα πην θάησ ζρήκαηα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.       

 

   α) Η πάζεζε πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα Α νλνκάδεηαη ……………………, δηόηη παξαηεξείηαη ………………                        

     .………………………………………………………………………………………………...….. .     (1κ.) 

   β) Η πάζεζε πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα Γ νλνκάδεηαη ……………………, δηόηη παξαηεξείηαη …………….....  

       .…………………………………………………………………………………………………….. .     (1κ.) 

   γ) Η πάζεζε πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα Γ νλνκάδεηαη ……………………, δηόηη παξαηεξείηαη ……………….                         

   ……………………………………………………………………………………………………… .    (1κ.) 

   δ) Να αλαθέξεηε δύν (2) εηζεγήζεηο γηα απνθπγή ησλ πην πάλσ παζήζεσλ.                                             (1κ.) 

   i.  ……………………………………………………………………………………………….……………  

          ii. ……………………………………………………………………………………………….…………… 

   ε) ε πνηεο ηξεηο θαηεγνξίεο ηαμηλνκνύληαη ηα νζηά αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο;  Να δώζεηε έλα 

       παξάδεηγκα γηα θάζε θαηεγνξία.                                                                                                          (1,5κ.) 

       i.  ……………………………         π.ρ.  ………………………………. 

       ii. ……………………………         π.ρ.  ………………………………. 

       iii. ……………………………        π.ρ.  ………………………………. 

 

   ζη) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ;                                                                                      (0,5κ.) 

     ..………..…………………………………………………………………………………………………….  

   

 

     Α                      Β                      Γ                          Γ                   Δ 
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 2. α) Να νλνκάζεηε ζην πην θάησ ζρήκα ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί:                                               (3κ.) 

 

 

       i. ……….……………………………..  

       ii. …………………………………….. 

       iii. ……………………………………. 

       iv. ……………………………………. 

       v. ……………………………………..                                                          

       vi. ……………………………………. 

 

 

 

β) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο κε ηηο πξνηάζεηο ηεο δεμηάο ζηήιεο:            (2,5κ.) 

  

1. Ρηβόζσκα   α. Πεξηέρνπλ ρισξνθύιιε            1.  ....….…    

2. Ππξήλαο  β. Κέληξα παξαγσγήο ελέξγεηαο            2.  …..……  

3. Υισξνπιάζηεο γ. Ειέγρεη ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ησλ νπζηώλ     3. ….…..…  

4. Πιαζκαηηθή κεκβξάλε δ. Πεξηέρεη ην ζύλνιν ζρεδόλ ηνπ DNA 4. ..………  

5. Μηηνρόλδξηα  ε. Εθεί γίλεηαη ε ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ             5. ..……… 

 

     γ) Να γξάςεηε δύν νξγαλίδηα πνπ ζπλαληνύκε κόλν ζηα θπηηθά θύηηαξα.                                         (0,5κ.) 

          i. …………………………………..……………..      ii. …...………………………………………….. 

 

  

3. α)  ην πην θάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο.                         (2κ.) 

                                                      

      

  β) ε πνην ρώξν ηεο θαξδηάο ην ηνίρσκα είλαη παρύηεξν; ………..………………..……………………….. . 

       Είλαη παρύηεξν ην πην πάλσ ηνίρσκα , δηόηη ………………………………………………………………..   

      ..…………………………………………………………………………………………………… .   (1κ.) 

 

  γ) Να ζπκπιεξώζεηε κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                  (2κ.) 

      i. Πξνζαγσγά αγγεία είλαη νη ……….…………… ελώ απαγσγά αγγεία είλαη νη …….…….………….. .  

      ii. θπγκό έρνπλ κόλν νη ………………………. . 

       iii. Η αληθαλόηεηα πήμεο ηνπ αίκαηνο είλαη κηα ζνβαξή πάζεζε θαη ιέγεηαη …………………………….. . 

i 

i 

ii 

iii 

i 

vi 

v 

iv 

i.    ……………………………………………  

ii.   …………………………………………… 

iii.  ……………………………………………  

iv.  ……………………………………………  

 

 

 

 

i 

ii 

iii 

iv 
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    δ) Ση είλαη ηα ιεκθνθύηηαξα; Ση παξάγνπλ θαη πόηε;                                                                                  (1κ.) 

        ……………………………………………………………………………………………………………….. 

        ……………………………………………………………………………………………………………….. 

        ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Έλα νκόδπγν ζειαζηηθό (ηλδηθό ρνηξίδην) κε καύξν ηξίρσκα, δηαζηαπξώλεηαη κε έλα νκόδπγν ζειαζηηθό 

  κε ιεπθό ηξίρσκα.  Σν καύξν ρξώκα (Μ) είλαη επηθξαηέο ελώ ην ιεπθό ρξώκα (κ) είλαη ππνιεηπόκελν. 

  Οη απόγνλνί ηνπο έρνπλ ΟΛΟΙ καύξν ηξίρσκα. 

  α) Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ γνληώλ πνπ δηαζηαπξώζεθαλ.                                                      (0,5κ.) 

      i.  ……………………    ii.  …………………… 

  β) Να γίλεη ε δηαζηαύξσζε θαη λα γξάςεηε ην γνλόηππν ησλ απνγόλσλ ηνπο (F1).      (1κ.) 

 

 

 

                                                                 

  γ) Να γίλεη δηαζηαύξσζε ησλ εηεξόδπγωλ ζειαζηηθώλ  ηεο (F1) θαη λα γξάςεηε ηε θαηλνηππηθή αλαινγία 

      ησλ απνγόλσλ ηνπο                                                                                                          (1,5κ.) 

   

                              

   

 

δ) Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ απνθηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο θαη δελ θιεξνλνκνύληαη 

      νλνκάδνληαη ....................................... .    (0,5κ.) 

 

  ε) Πνηα ραξαθηεξηζηηθά νλνκάδνληαη θιεξνλνκηθά;                                                                           (0,5κ.) 

      …………………………………………………………………………………………..…………………… 

      ……………………………………………………………………………………………..…………………   

 

  ζη) Σν εηθνζηό ηξίην δεύγνο ρξσκνζσκάησλ ζηνλ άλζξσπν θαζνξίδεη ην θύιν. 

        i. ηνλ άληξα ηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ζπκβνιίδνληαη κε ηα γξάκκαηα   …………..               (0,5κ.) 

        ii. ηε γπλαίθα ηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ζπκβνιίδνληαη κε ηα γξάκκαηα  .………….             (0,5κ.) 

 

  δ) Ση νλνκάδνπκε θαηλόηππν ελόο νξγαληζκνύ;                                                                                   (0,5κ.) 

      ………………………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………………………. 

   ε) Γηαηί κνηάδνπκε θαη ζηνπο δύν καο γνλείο;                                                                                    (0,5κ.) 

      ………………………………………………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………………………………………………. 



5 

 

ΜΔΡΟ  Γ:  Απνηειείηαη από δύν ( 2 ) εξωηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν ζηε κία ( 1 ).  

                       Η ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δώδεθα (12) κνλάδεο. 

 

1. α) ην πην θάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη ελδείμεηο.                                              (3κ.) 

 

       

       i. ……….……………………………..  

       ii. …………………………………….. 

       iii. ……………………………………. 

       iv. ……………………………………. 

       v. ……………………………………..                                                          

       vi. ……………………………………. 

 

 

 

 

    β) Ση επηηπγράλεηαη κε ηε ζπλερή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζην αλζξώπηλν ζώκα;                               (1κ.) 

         .….………………………………………………………………………………………….……………..   

         …….………………………………………………………………………………………….…………... 

         ………………………………………………………………………………………………….…………   

    γ) Με ηε βνήζεηα ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο λα πεξηγξάςεηε ηελ Μηθξή Κπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.     (1,5κ.) 

        …………………………………………………………………………………………………………….. 

        …………………………………………………………………………………………………………….. 

        …………………………………………………………………………………………………………….. 

        …………………………………………………………………………………………………………….. 

        …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

    δ) Πώο νλνκάδεηαη ην άκνξθν ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο;                                                                       (0,5κ.) 

        …………………………………………………………………………………………………….………. 

    ε) Πνηα είλαη ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο;                                                                              (1,5κ.) 

        i. ………………………………………………………………….. 

        ii. ………………………………………………………………….  

        iii. ………………………………………………………………… 

    ζη) i. Πόηε έλαο νξγαληζκόο πάζρεη από ιεπραηκία;                                                                            (0,5κ.) 

            …..………………………………………………………………………………………………………. 

          ii. Πόηε έλαο νξγαληζκόο πάζρεη από αλαηκία;                                                                               (0,5κ.) 

             ….………………………………………………………………………………………………………. 

vi 

v 

iv 

ii 

i 

iii 
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    δ) Ση είλαη ηα εκβόιηα θαη γηαηί ρξεζηκνπνηνύληαη;                                                                                 (1κ.) 

        ……………………………………………………………………………………………………………… 

        ……………………………………………………………………………………………………………… 

        ..……………………………………………………………………………………………………………. 

        ..……………………………………………………………………………………………………………. 

     

    ε) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ;                                                                                (1κ.) 

        …...…………………………………………………………………………………………………………. 

        …..…….……………………………………………………………………………………………………. 

 

    ζ) i. Ση είλαη ε αζεξνζθιήξσζε;                                                                                                           (0,5κ.) 

           ..…………………………………………………………………………………………………………... 

           ..………………………………………………………………………………………………………..…. 

        ii. Να αλαθέξεηε δύν (2) παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ παζήζεηο ηεο θαξδηάο θαη ησλ αηκνθόξσλ  

            αγγείσλ.                                                                                                                                            (1κ.) 

           1. ……...………………………………………………………………………………………………….. 

           2. ……..…………………………………………………………………………………………………... 

  

 

 2. α) ην πην θάησ ζρήκα λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ δείρλνπλ  νη ελδείμεηο.  

                                                                                                                                                                      (3κ.) 

            i. …………………………………………. 

            ii. ………………………………………… 

            iii. ……………………………………….. 

            iv. ……………………………………….. 

            v. ………………………………………… 

            vi. ……………………………………….. 

 

   β) Να αλαθέξεηε ηελ πνξεία ηνπ αέξα ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ.                               (2κ.)  
     

      …………………….                   .…………………….     ………………………                   ……………………….. 

                       ………………………..…                    ………………………………                     …………………….... 

                       ….……………………….                     …………………………….. . 

 

        γ) Να αλαθέξεηε δύν ζνβαξέο παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο.          (1κ.)  

            i. ……………………………………………….     ii. ……………………………………………….. 
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    δ) Γηαηί πξέπεη λα αλαπλένπκε από ηε κύηε θαη όρη από ην ζηόκα; Να δώζεηε ηξεηο (3) ιόγνπο θαη λα 

        ηνπο δηθαηνινγήζεηε.                                                                                                                           (1,5κ.) 

        i. …………………………………………………………………………………………………………….. 

           …………………………………………………………………………………………………………….. 

           ii. …………………………………………………………………………………………………………….         

              ……………………………………………………………………………………………………………..  

           iii. ………………………………………………………………………………………………………….... 

               ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

       ε) Γηαηί ε ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηπιίνπο ζρήκαηνο κηζνύ θξίθνπ;  

            Να δώζεηε δύν ιόγνπο.                          (1κ.)    

  i ……………………………………………………………………………………………………….......... 

    ……………………………………………………………………………………………………………...                                                                                                                                  

    ii ……..……………………………………………………………………………………………….…….. 

       .……………………………………………………………………………………………………………. 

                 

    ζη) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε επηγισηηίδα θαη ζε ηη ρξεζηκεύεη.         (1κ.) 

    ………..……………………………………………………………………………………………………. 

    ………...…………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………... 

  δ) Να ζπκπιεξώζεηε κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                (2,5κ.) 

   i. Καηά ηελ αληαιιαγή ησλ αεξίσλ ζηηο θπςειίδεο ησλ πλεπκόλσλ, ην …………...……….... κεηαθέξεηαη 

      από ηνλ αέξα ησλ θπςειίδσλ ζην αίκα ησλ ηξηρνεηδώλ αηκνθόξσλ αγγείσλ θαη ην …………………….. 

      ηνπ …………….……………… αληίζεηα.  Η αληαιιαγή ησλ αεξίσλ επηηπγράλεηαη ράξε ζηελ ηδηόηεηα  

      ησλ αεξίσλ λα κεηαθηλνύληαη από …….………………………………………………………………… . 

      Η αληαιιαγή ησλ αεξίσλ δηεπθνιύλεηαη θαη από ην πνιύ ……….……….     …….…….………… ησλ  

      αγγείσλ θαη ησλ θπςειίδσλ.   

     ii. Σν όξγαλν πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ παξαγσγή ηεο θσλήο είλαη ν …………………………. .     

 

 

 

               Ο Δηεπζπληήο 

 

 

           Αξηζηείδεο Πνηακίηεο            
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ΘΔΚΛΔΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΔΜΔΟΤ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

ΜΑΘΗΜΑ :  ΒΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟ : ____________ 

HΜΔΡΟΜΗΝΙΑ :  04 Ινπλίνπ 2013 ΟΛΟΓΡΑΦΧ : ____________ 

ΣΑΞΗ :  Γ’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΤΠΟΓΡΑΦΗ : ____________ 

ΥΡΟΝΟ :  2 ώξεο 

 

Ολνκαηεπώλπκν :  _______________________________  Σάμε :  ____   Αξηζκόο :  __ 

 

 

Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 14 ζειίδεο. 

 

ΜΔΡΟ Α : (10 κνλάδεο) 

Τν Μέξνο Α απνηειείηαη από ηέζζεξηο εξσηήζεηο. Να απαληεζνύλ όιεο νη εξωηήζεηο. 

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2.5 κνλάδεο. 

 

Δξώηεζε 1:  πκπιεξώζηε ηα θελά κε ηηο θαηάιιειεο δνκέο-νξγαλίδηα. (κνλ. 2.5) 

(α) Πεξηέρνπλ ρισξνθύιιε θαη ηα έλδπκα ηεο θσηνζύλζεζεο:  .................................... 

(β) Πεξηέρεη ην ζύλνιν ζρεδόλ ηνπ DNA:  .................................... 

(γ) Πεξηέρνπλ δξαζηηθά έλδπκα γηα ηελ θαηαζηξνθή κηθξννξγαληζκώλ:  ............................. 

(δ) Πεξηέρνπλ ηα έλδπκα ηεο αλαπλνήο-θαύζεσλ:  .................................... 

(ε) Καζνξίδεη ηα όξηα ησλ θπηηάξσλ θαη ησλ νξγαληδίσλ:  .................................... 

 

Δξώηεζε 2 

(α) Η πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα δελ είλαη πιήξεο. Πνηνο νξγαληζκόο από απηνύο πνπ 

ζαο δίλνληαη ηεο ιείπεη γηα λα νινθιεξσζεί; (θπθιώζηε ηνλ αξηζκό) (κνλ. 0.5) 

Τξνθηθή αιπζίδα:     ;       γαξίδεο    θάιαηλεο. 

Οξγαληζκνί:  1. θώθηεο 2. πξάζηλν πιαλγθηόλ 3. πεύθα 4. δσνπιαλγθηόλ 

 

(β) Να γξάςεηε κία ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ θπηηθώλ θαη ησλ δσηθώλ θπηηάξσλ. 

...................................................................................................................... (κνλ. 0.5) 
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(γ) Πνηα βηνηηθή αιιειεπίδξαζε δείρλεη ε δηπιαλή εηθόλα; 

...........................................................  (κνλ. 0.5) 

 

 

(δ) Η ζρέζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ ζξέθνπλ ηηο 

ιάξβεο (λεαξά άηνκα) ζε κία κπξκεγθνθσιηά είλαη: (κνλ. 0.5) 

1. αληαγσληζκόο 2. ζπκβίσζε 3. θνηλσλία 4. παξαζηηηζκόο 

 

(ε) Πνηα από ηηο πην θάησ νκάδεο νξγαληζκώλ πεξηέρεη θαη απηόηξνθνπο θαη 

εηεξόηξνθνπο νξγαληζκνύο;  (κνλ. 0.5) 

1. δώα 2. πξάζηλα θπηά 3. κύθεηεο 4. πξώηηζηα 

 

 

Δξώηεζε 3: Απαληήζηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην πεπηηθό ζύζηεκα. 

(α) Να γξάςεηε ηα νλόκαηα ησλ νξγάλσλ πνπ 

ζεκεηώλνληαη ζην ζρήκα. (κνλ. 1) 

 1. .............................. 

 2. .............................. 

 3. .............................. 

 4. .............................. 

 

(β) Σε πνην κέξνο ηεο πεπηηθήο νδνύ γίλεηαη (κνλ. 1.5) 

 1. ε απνξξόθεζε ησλ πξντόλησλ ηεο πέςεο:  ………………..………… 

 2. ε απνξξόθεζε ηνπ λεξνύ:  ………………..………… 

 3. ε γαιαθησκαηνπνίεζε θαη ε ρώλεςε ηνπ ιίπνπο ηεο ηξνθήο:  ………………..…… 

 

 

Δξώηεζε 4: Απαληήζηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην γελλεηηθό ζύζηεκα. 

 

(α) Τη παξάγνπλ νη σνζήθεο; (κνλ. 0.5) 

....................................................................  θαη  .................................................................... 

(β) ωζηό ή ιάζνο: (κνλ. 0.5) 

 1. Τν ζπέξκα θαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα είλαη ηαπηόζεκεο έλλνηεο.  ...................... 

 2. Ο πιαθνύληαο δελ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηε κεηάδνζε ηνπ ηνμνπιάζκαηνο από ηε 

κεηέξα ζην έκβξπν.  ...................... 

1 

2 

3 

4 
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(γ) Να γξάςεηε ηα νλόκαηα ησλ νξγάλσλ πνπ ζεκεηώλνληαη ζην ζρήκα. (κνλ. 1) 

1. .............................. 

 2. .............................. 

 3. .............................. 

 4. .............................. 

(δ) Σε ηη ρξεζηκεύνπλ νη ελδείμεηο ζην ζρήκα κε 

αξηζκό (κνλ. 0.5) 

 1. ................................................................................................................................. 

 4. ................................................................................................................................. 

 

 

ΜΔΡΟ Β :  (18 ΜΟΝΑΓΔ) 

Τν Μέξνο Β απνηειείηαη από ηέζζεξηο εξσηήζεηο. Να απαληεζνύλ κόλν νη ηξεηο. Κάζε 

εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 6 κνλάδεο. 

 

 

Δξώηεζε 1 :  Απαληήζηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα. 

 

(α) Να γξάςεηε ηα νλόκαηα 

ησλ νξγάλσλ πνπ θαίλνληαη 

ζην ζρήκα. Τα δηαθεθνκκέλα 

βέιε θαη ηα βέιε πνπ ηξέρνπλ 

παξάιιεια κε ηα αγγεία 

δείρλνπλ ηελ πνξεία ηνπ 

αίκαηνο πξνο θαη από ηελ 

θαξδηά. (κνλ. 2) 

 

1.  …………………………. 

2.  …………………………. 

3.  …………………………. 

4.  …………………………. 

5.  …………………………. 

6.  …………………………. 

7.  …………………………. 

8.  …………………………. 

4 
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(β) Να γξάςεηε δύν αγγεία από ηελ εηθόλα ηεο άζθεζεο 1α πην πάλσ πνπ λα αλήθνπλ 

 1. ζηε κηθξή θπθινθνξία: (κνλ. 0.5) 

…………………………………………………  θαη  ………………………………………………… 

 2. ζηε κεγάιε θπθινθνξία: (κνλ. 0.5) 

…………………………………………………  θαη  ………………………………………………… 

 

(γ) πκπιεξώζηε:   

 1. Τν αίκα νμπγνλώλεηαη κε ηε  ..............................  θπθινθνξία ελώ κε ηε  

..............................  θπθινθνξία  ην νμπγόλν θαηαλέκεηαη ζηνπο ηζηνύο. (κνλ. 0.5) 

 2. Σηηο αξηεξίεο ε παιιηλδξόκηζε ηνπ αίκαηνο απνηξέπεηαη κε  

.......................................................  ελώ ζηηο θιέβεο κε  ....................................................... 

  (κνλ. 0.5) 

(δ) Τα αληηζώκαηα παξάγνληαη από κηα θαηεγνξία ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ πνπ ιέγνληαη  

....................................................... (κνλ. 0.25) 

 

(ε) Να γξάςεηε ηέζζεξηο θαθέο ζπλήζεηεο πνπ πξέπεη λα θόςνπλ νη θαξδηνπαζείο. 

 1.  ..........………………………………………………………………………………………… 

 2.  ..........………………………………………………………………………………………… 

 3.  ..........………………………………………………………………………………………… 

 4.  ..........………………………………………………………………………………………… 

  (κνλ. 1) 

(ζη) Πώο ιέγεηαη (κνλ. 0.5) 

 1. ε αζζέλεηα θαηά ηελ νπνία ν αξηζκόο ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ ή/θαη ε 

αηκνζθαηξίλε ζην αίκα είλαη ρακειόηεξα από ην θπζηνινγηθό:  ...................................... 

 2. ε αλνζία πνπ πξνθύπηεη όηαλ θάλνπκε εκβόιηα:  ...................................... 

 

(δ) Γηαηί ηα ζνβαξά εκθξάγκαηα ζπκβαίλνπλ ζηηο αξηεξίεο θαη όρη ζηηο θιέβεο; 

................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................... (κνλ. 0.25) 

 

 

Δξώηεζε 2:  Απαληήζηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην γελλεηηθό ζύζηεκα. 

(α) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηνπ AIDS. (κνλ. 0.5) 

 1.  ..........………………………………………………………………………………………… 

 2.  ..........………………………………………………………………………………………… 
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(β) πκπιεξώζηε/απαληήζηε: (κνλ. 1) 

 1. Η έλσζε ηνπ σαξίνπ κε ην ζπεξκαηνδσάξην ιέγεηαη  ............................................ 

 2. Ο θαηακήληνο θύθινο αξρίδεη κε ηελ  ....................................................................... 

πνπ δηαξθεί ζπλήζσο 3 κε 5 κέξεο. 

 3. Μία βιαβεξή νπζία πνπ κπνξεί λα πεξάζεη από ηε κεηέξα ζην έκβξπν είλαη   

....................................................................... 

 4. Ο Κώζηαο θαη ε Βίθε είλαη δίδπκα αδέξθηα. Δίλαη κνλνδπγσηηθά ή δηδπγσηηθά 

δίδπκα;  ....................................................................... 

 

(γ) Να γξάςεηε γηαηί ε αληηζύιιεψε δελ ζεκαίλεη πάληα θαη πξνθύιαμε από ηα 

αθξνδίζηα λνζήκαηα θαη λα δώζεηε έλα παξάδεηγκα αληηζύιιεςεο πνπ πξνζθέξεη θαη 

πξνθύιαμε. Απάντηση: Η αμηιζύλληση δεμ ποξζθέοει πάμηα ποξθύλανη γιαηί  ..................... 

.................................................................................................................................................................. 

Ο μόμξπ ηοόπξπ αμηιζύλλησηπ πξρ ποξζθέοει ποξθύλανη από ηα αθοξδίζια μξζήμαηα είμαι 

.............................................................................................................................. (κνλ. 1) 

 

(δ) Να γξάςεηε ηα νλόκαηα ησλ νξγάλσλ πνπ ζεκεηώλνληαη ζην ζρήκα. (κνλ. 2) 

1.  …………………………. 

2.  …………………………. 

3.  …………………………. 

4.  …………………………. 

5.  …………………………. 

6.  ………………………..... 

7.  …………………………. 

8.  …………………………. 

 

(ε) Πνην ζπκβαίλεη πξώηα, ε γνληκνπνίεζε ή ε σνξξεμία; Γηαηί; (κνλ. 0.5) 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

(ζη) Μηα γπλαίθα  κε θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ, δηαζέηεη γόληκα σάξηα από ηελ 14ε  

κέρξη ηελ 16ε  κέξα κεηά ηελ έλαξμε ηεο έκκελεο ξύζεο. Μπνξεί λα ζπιιάβεη αλ έξζεη ζε 

ζεμνπαιηθή επαθή κε ην ζύληξνθό ηεο ηελ 12ε κέξα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή 

ζαο.  ........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

.....................................................................................................................  (κνλ. 0.5) 
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(δ) Σε ηη δηαθέξεη έλαο αζζελήο ηνπ AIDS από έλα θνξέα ηνπ ηνύ HIV; (κνλ. 0.5) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

 

Δξώηεζε 3:  Απαληήζηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην εξεηζηηθό ζύζηεκα. 

 

(α) Πώο ιέγεηαη ε θνηιόηεηα κέζα ζηελ νπνία πξνζηαηεύεηαη ν λσηηαίνο κπειόο;  

........................................................................................................................ (κνλ. 0.5) 

 

(β) Να γξάςεηε ζηνλ θελό ρώξν θάησ από θάζε νζηό αλ αλήθεη ζηα καθξά νζηά, ζηα 

βξαρέα νζηά ή ζηα πιαηηά νζηά. 

 

 

 

................................. ................................. ................................. 

  (κνλ. 1.5) 

(γ) Από πνηα πάζεζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πάζρεη ην άηνκν ηεο 

εηθόλαο ζηα δεμηά;  ................................................. (κνλ. 0.5) 

 

(δ) Τη αζζέλεηα κπνξεί λα πάζεη έλα άηνκν όηαλ ζθύβεη κε ηε κέζε γηα λα 

αλαζεθώζεη βαξηά αληηθείκελα; (κνλ. 0.5) 

................................................................................ 

 

(ε) Να απαληήζεηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο αξζξώζεηο. (κνλ. 0.5) 

1. Πνην είδνο άξζξωζεο δελ επηηξέπεη θαζόινπ θηλήζεηο:  

............................................................................................... 

 2. Πνην είδνο άξζξωζεο δείρλεη ην βέινο ζηε δηπιαλή εηθόλα 

(ώκνο);  ............................................................................................... 

 

(ζη) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο απνθεύγνληαη νη ηξηβέο ζηε δηάξζξσζε. 

Με  ..............................................................  θαη κε  .............................................................. 

  (κνλ. 0.5) 
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(δ) πκπιεξώζηε: Η θαηά κήθνο αύμεζε ησλ καθξώλ νζηώλ γίλεηαη από 

................................................................................ , ελώ ε θαηά πάρνο αύμεζή ηνπο από  

................................................................................ (κνλ. 0.5) 

 

(ε) Απαληήζηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ αζζέλεηεο ηνπ εξεηζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο; 

 1. Τη ζπκβαίλεη ζηελ αζζέλεηα ξαρίηηδα; (κνλ. 0.5) 

Απάντηση: Τα ξζηά είμαι πξλύ  .......................................  γιαηί  ..................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

 2. Τη ζπζηήλεη ν γηαηξόο γηα έλα παηδί πνπ πάζρεη από ξαρίηηδα;  (κνλ. 0.5) 

  (i) ……………………………………………………………………………………...... 

  (ii) ……………………………………………………………………………………...... 

 3. Από ηη θηλδπλεύεη έλα άηνκν κε νζηενπόξσζε;  (κνλ. 0.5) 

................................................................................................................................................. 

 

 

Δξώηεζε 4: Απαληήζηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην πεπηηθό ζύζηεκα. 

 

(α) πκπιεξώζηε: (κνλ. 1) 

 1. Οη βηηακίλεο θαη ηα άιαηα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ  ..................................  

νπζηώλ (είδνο ζξεπηηθώλ νπζηώλ). 

 2. Οη πξσηεΐλεο απνηεινύληαη από  ........................................ 

 3. Η ρώλεςε ηνπ ακύινπ αξρίδεη ζην  ........................................ 

 4. Η δεκηνπξγία ησλ πνιύπινθσλ ζπζηαηηθώλ ησλ θπηηάξσλ καο από ηα πξντόληα 

ηεο ρώλεςεο ιέγεηαη  ........................................ 

 

(β) Πνηνο αδέλαο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο παξάγεη έλα πγξό πνπ κπνξεί λα δηαζπά θαη 

ηηο πξσηεΐλεο θαη ηνπο κεγάινπο πδαηάλζξαθεο θαη ηα ιίπε; (κνλ. 0.5) 

................................................................................................................................................. 

 

(γ) Πνηεο ηξνθέο πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηα άηνκα από ηα νπνία έρεη αθαηξεζεί 

ρεηξνπξγηθά ε ρνιεδόρνο θύζηε;  ................................................................. (κνλ. 0.5) 

 

(δ) Γηαηί νη βηηακίλεο θαη ηα άιαηα δε ρξεηάδεηαη λα ππνζηνύλ ηε δηαδηθαζία ηεο ρώλεςεο; 

....................................................................................................................... (κνλ. 0.5) 
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(ε) Πνηα από ηηο πην θάησ ζξεπηηθέο νπζίεο είλαη εθεδξηθό ελεξγεηαθό πιηθό; 

1. πδαηάλζξαθεο 2. πξσηεΐλεο 3. ιίπε 4. λεξό (κνλ. 0.25) 

 

(ζη) Να γξάςεηε ηα νλόκαηα ησλ ελδείμεσλ 

πνπ ζεκεηώλνληαη ζην ζρήκα. (κνλ. 1.5) 

 1. …………………………. 

 2. …………………………. 

 3. …………………………. 

 4. …………………………. 

 5. …………………………. 

 6. …………………………. 

(δ) Γηαηί δελ πνλάκε παξά κόλν όηαλ ηα κηθξόβηα θηάζνπλ ζην ρώξν ηεο έλδεημεο 6 ζηελ 

πξνεγνύκελε άζθεζε (4ε);  .................................................................................................... 

......................................................................................................................  (κνλ. 0.25) 

 

(ε) πκπιεξώζηε: Τα νμέα ζην ζηνκάρη ρξεζηκεύνπλ  (κνλ. 0.5) 

 1. γηα ηε ρώλεςε ησλ  ......................................................  θαη 

 2. γηα λα εκπνδίδνπλ  .................................................................................................. 

 

(ζ) Τν πην θάησ θείκελν βξέζεθε ζηηο ζεκεηώζεηο ελόο καζεηή θαη πεξηέρεη έλα ζεκαληηθό 

ιάζνο. Να ην εληνπίζεηε θαη λα γξάςεηε ηε δηόξζσζε ζην ρώξν πνπ ζαο δίλεηαη. 

Κείμενο: Η ηεοηδόμα είμαι ηα μικοόβια πξρ αμαπηύζζξμηαι πάμτ ζηα δόμηια όηαμ δεμ ηα 

πλέμξρμε και όηαμ καηαμαλώμξρμε πξλλά γλρκά. Τα μικοόβια ηοέθξμηαι με ηα ρπξλείμμαηα 

ητμ ηοξθώμ πξρ μέμξρμ ζηα άπλρηα δόμηια και παοάγξρμ ξνέα πξρ καηαζηοέθξρμ ηξ 

ζμάληξ ητμ δξμηιώμ. 

Διόρθωση:  ............................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................... (κνλ. 0.5) 

(η) Οη πξσηεΐλεο πνπ θηηάρλνπλ ην ζώκα ελόο παηδηνύ είλαη νη ίδηεο κε ηηο πξσηεΐλεο πνπ 

παίξλεη από ηελ ηξνθή ηνπ; Ναη ή όρη; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (κνλ. 0.5) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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ΜΔΡΟ Γ :  (12 ΜΟΝΑΓΔ) 

Τν Μέξνο Γ απνηειείηαη από δύν εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν ζηε κία. Κάζε 

εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 12 κνλάδεο. 

 

Δξώηεζε 1: Απαληήζηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα. 

 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο νλνκαζίεο ησλ ελδείμεσλ 

ηνπ ζρήκαηνο πνπ δείρλνπλ ηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο 

όπσο θαίλνληαη ζην κηθξνζθόπην. (κνλ. 1.5) 

 1. .............................. 

 2. .............................. 

 3. ..............................  

 

(β) Πνηα από ηηο ελδείμεηο ηεο άζθεζεο 1α πην πάλσ είλαη ππεύζπλε γηα  (κνλ. 0.5) 

 1. ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ;  ............................................................ 

 2. ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο ζηηο πιεγέο;  ............................................................ 

 

(γ) Πώο ιέγεηαη ην άκνξθν πγξό πνπ πεξηέρεη ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο; 

................................................................. (κνλ. 0.5) 

 

(δ) Η αηκνζθαηξίλε είλαη κία νπζία (πξσηεΐλε) πνπ επζύλεηαη γηα ην θόθθηλν ρξώκα ηνπ 

αίκαηνο. (κνλ. 1) 

 1. Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο αηκνζθαηξίλεο;  ............................................................ 

 2. Μέζα ζε πνηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο βξίζθεηαη ε αηκνζθαηξίλε; 

................................................................................................................................................. 

 

(ε) Πνηα από ηηο αξηεξίεο ηεο εηθόλαο είλαη πγηήο θαη 

πνηα πάζρεη από αζεξνζθιήξσζε. (κνλ. 0.5) 

Απάντηση: ργιήπ είμαι η  .................. ,  εμώ 

από αθηοξζκλήοτζη πάζςει η  .................. 

 

(ζη) Τη ζρέζε έρνπλ ηα εκθξάγκαηα κε ηελ αζεξνζθιήξσζε;  (κνλ. 0.5) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

α β 

1 

2 

3 
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(δ) Η θαξδηά παίξλεη νμπγόλν θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά από έλα ζύζηεκα αηκνθόξσλ 

αγγείσλ πνπ ιέγνληαη (κνλ. 0.5) 

1. θαξσηίδεο 2. ζηεθαληαία αγγεία 3. ηξηρνεηδή θπςειίδσλ 4. πλεπκνληθέο θιέβεο 

 

(ε) Γηαηί ε ανξηή δελ παζαίλεη εκθξάγκαηα; (κνλ. 0.5) 

................................................................................................................................................. 

 

(ζ) Απαληήζηε ηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εκβόιηα θαη ηνπο νξνύο. 

 1. Αλ πξνζβιεζνύκε από ην κηθξόβην ηνπ ηεηάλνπ (π.ρ. θνπνύκε κε ζθνπξηαζκέλν 

αληηθείκελν) είλαη απαξαίηεην λα θάλνπκε ηη, αληηηεηαληθό νξό ή αληηηεηαληθό εκβόιην; 

.................................................................................................................... (κνλ. 0.25) 

 2. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  .................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................... (κνλ. 0.5) 

 

(η) Τη πξόβιεκα έρνπλ ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από αηκνξξνθηιία; (κνλ. 0.5) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

(θ) Πώο ιέγεηαη ε αζζέλεηα θαηά ηελ νπνία ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα πνιιαπιαζηάδνληαη 

αλεμέιεγθηα;  ........................................................................... (κνλ. 0.5) 

 

(ι) Με ηε ζύζπαζε πνηνπ κέξνπο ηεο θαξδηάο δεκηνπξγείηαη ν ζθπγκόο;  (κνλ. 0.5) 

1. αξηζηεξόο θόιπνο 2. δεμηόο θόιπνο 3. αξηζηεξή θνηιία 4. δεμηά θνηιία 

 

(κ) Γηαηί όηαλ ηξέρνπκε ν αξηζκόο ησλ ζθπγκώλ ζηε κνλάδα ηνπ ρξόλνπ απμάλεηαη; 

................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................... (κνλ. 0.5) 

 

(λ) Γηαηί ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από ιεπραηκία ρξεηάδνληαη κεηακόζρεπζε ηνπ κπεινύ 

ησλ νζηώλ;  ............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................... (κνλ. 0.5) 
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(μ) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε δνκή ησλ ηξηρνεηδώλ αγγείσλ εμππεξεηεί ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο.  ...................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................ (κνλ. 0.5) 

 

(ν) Σηε δηπιαλή εηθόλα ρακειά 

βιέπεηε κηα αξηεξία πνπ θηάλεη 

ζηα θύηηαξα ελόο νξγάλνπ. Δθεί 

ε αξηεξία δηαθιαδίδεηαη ζε 

ηξηρνεηδή αγγεία πνπ ελώλνληαη 

μαλά ζε κία θιέβα (ςειά ζηελ 

εηθόλα), αθνύ γίλεη αληαιιαγή 

νπζηώλ. Να γξάψεηε ηη ζα 

κπνξνύζαλ λα 

αληηπξνζωπεύνπλ νπζίεο Υ 

θαη Φ. Σεκεηώζηε όηη ε νπζία Χ (ε 

πνξεία ηεο νπνίαο θαίλεηαη κε 

δηαθεθνκκέλε γξακκή) έξρεηαη 

ζηνλ ηζηό κε ην αίκα, ελώ ε νπζία 

Ψ (ζπλερήο γξακκή) παξάγεηαη 

ζηνλ ηζηό θαη θεύγεη από εθεί κε 

ην αίκα. 

Απάντηση: Η ξρζία Ψ θα μπξοξύζε μα είμαι  ............................................... , εμώ η ξρζία Χ θα 

μπξοξύζε μα είμαι  ..............................................  ή  .............................................. . (κνλ. 0.75) 

 

(π) Γηαηί ν κπο (κπνθάξδην) ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο είλαη πην ρνληξόο από απηόλ ηεο δεμηάο 

θνηιίαο;  ........................................................................................................... (κνλ. 0.5) 

 

(ξ) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα γηα λα ζπγθξίλεηε ηηο θιέβεο κε ηηο αξηεξίεο. 

 Αξηεξίεο Φιέβεο 

Γηάκεηξνο (άλνηγκα: κηθξό ή κεγάιν)   

Σνβαξά εκθξάγκαηα (λαη, όρη)   

Λεηηνπξγία (πξνζαγσγά, απαγσγά)   

  (κνλ. 1.5) 

Υ 

Υ 

ψ ψ 

ψ 

Υ 

ψ 
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Δξώηεζε 2: Απαληήζηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηα θύηηαξα θαη ηνπο νξγαληζκνύο ζην 

πεξηβάιινλ ηνπο. 

 

(α) Γείηε ηελ εηθόλα ζηα δεμηά θαη 

απαληήζηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 1. Πην από ηα δύν θύηηαξα είλαη 

πξνθαξπσηηθό θαη πην επθαξπσηηθό; 

Δπθαξπσηηθό:  ................. 

Πξνθαξπσηηθό:  ................. (κνλ. 0.5) 

 2. Γίλεηαη όηη ηα θύηηαξα ζηελ πξνεγνύκελε άζθεζε (2α) θσηνζπλζέηνπλ. Τη ζα 

κπνξνύζε λα είλαη ηόηε ην θύηηαξν κε ηελ έλδεημε 2, θπαλνβαθηήξην ή πξώηηζην. Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  ........................................................................................ 

...................................................................................................................... (κνλ. 1) 

 

(β) Σε ηη ρξεζηκεύνπλ ζηα θύηηαξα (κνλ. 2.5) 

 1. ηα ρπκνηόπηα:  ......................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

 2. ην θπηηαξηθό ηνίρσκα:  ............................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 3. νη θπηηαξηθέο κεκβξάλεο:  ........................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

 4. Τν ιείν ελδνπιαζκαηηθό δίθηπν:  ............................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 5. Τν αδξό ελδνπιαζκαηηθό δίθηπν:  ........................................................................... 

................................................................................................................................................. 

 

(γ) Γηαηί ηα δηάθνξα θύηηαξα ησλ πνιπθύηηαξσλ νξγαληζκώλ έρνπλ δηαθνξεηηθή δνκή 

κεηαμύ ηνπο;  ........................................................................................................................... 

.......................................................................................................................  (κνλ. 0.5) 

 

(δ) Τα δύν ζθπιηά ζηηο θσηνγξαθίεο αλήθνπλ ζην 

ίδην είδνο ή όρη;  ........................... (κνλ. 0.5) 

1 2 
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(ε) Να δώζεηε έλα νξηζκό γηα ηα πην θάησ. (κνλ. 2) 

 1. Βηνθνηλόηεηα:  .......................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

 2. Οηθνζύζηεκα:  ......................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

 3. Βηνινγηθό είδνο:  ...................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

 4. Πιεζπζκόο:  ............................................................................................................ 

................................................................................................................................................. 

 

(ζη) Να βάιεηε ηηο πην θάησ έλλνηεο ζηε ζεηξά μεθηλώληαο από ηελ πην κηθξή/ζηελή έλλνηα 

θαη ηειεηώλνληαο κε ηελ πην κεγάιε/επξεία έλλνηα. (κνλ. 0.5) 

Βηνθνηλόηεηα, νηθνζύζηεκα, βηνινγηθό είδνο, πιεζπζκόο. 

..............................    ..............................    ..............................    .............................. 

 

(δ) Να δώζεηε (κνλ. 2.5) 

 1. έλα παξάδεηγκα παξαζηηηζκνύ:  ............................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 2. ηνλ νξηζκό ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο:  ......................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 3. έλα παξάδεηγκα ζπκβίσζεο:  .................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 4. ηνλ νξηζκό ηνπ δηαεηδηθνύ αληαγσληζκνύ:  .............................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 5. έλα παξάδεηγκα ελδνεηδηθνύ αληαγσληζκνύ:  ......................................................... 

................................................................................................................................................. 

 

(ε) Σε ηη δηαθέξεη ε ζήξεπζε από ηνλ παξαζηηηζκό; (κνλ. 0.5) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
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(ζ) Πνην είλαη πην ρξήζηκν γηα ηε κειέηε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ηα ηξνθηθά πιέγκαηα ή νη 

ηξνθηθέο αιπζίδεο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (κνλ. 0.5) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

(η) Γηαηί νη απηόηξνθνη νξγαληζκνί ιέγνληαη θαη παξαγσγνί όηαλ ηνπο εμεηάδνπκε ζε έλα 

νηθνζύζηεκα; (κνλ. 0.5) 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

(θ) Γηαηί ηα αλώηεξα ηξνθηθά επίπεδα ζε κία ηξνθηθή ππξακίδα είλαη πάληα κηθξόηεξα 

από ηα θαηώηεξα; (κνλ. 0.5) 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Δηζεγεηήο 

Κνπκήο Φηιίππνπ Ο Γηεπζπληήο 

 

 

  Γεώξγηνο Γεσξγηάδεο 
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- Για ηιρ απανηήζειρ ζαρ, να σπηζιμοποιήζεηε  μόνο μπλε μελάνι (ζηςλό). 

- Δεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού ή ηαινίαρ (Tipp-Ex). 

- Το παπόν εξεηαζηικό δοκίμιο βαθμολογείηαι με 40/100 μονάδερ. 

- Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από δέκα (10) απιθμημένερ ζελίδερ. 
 

ΜΕΡΟΣ Α 

Πεξηιακβάλνληαη ηέζζεξηο εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε όλες. Κάζε ζσζηή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε 2,5 κνλάδεο. 
 
1.α) Να νλνκάζεηε ηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα:       (κνλ. 1,5) 

 

 

 

 

 

 

 

β) Πνηα νκάδα αίκαηνο νλνκάδεηαη παλδόηεο θαη γηαηί;                                                  (κνλ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

ΓΤΜΝΑΙΟ  ΛΙΝΟΠΔΣΡΑ 
 

ΥΟΛΙΚΗ  ΥΡΟΝΙΑ  2012 – 2013 

ΓΡΑΠΣΔ  ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ  2013 
 

ΜΑΘΗΜΑ: Βιολογία           ΣΑΞΗ: Γ 

 

  ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2013                              

  ΥΡΟΝΙΚΗ  ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ώρες  

               (Βιολογία – Υημεία) 

Βαθμός      : ………………………………. 

Ολογπάθωρ: ………………………………. 

Όνομα Καθηγηηή/ηπιαρ: ………………….. 

Υπογπαθή: ………………………………...                                                   

 

Ονοματεπώνσμο: ....................................................................     Σμήμα: ........  Αρ.: ....... 

1 

2 

3 3 

2 

3 

1 

2 

3 3 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

1: ………………………………………….. 

2: ………………………………………….. 

3: ………………………………………….. 
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2.α) Να αλαγλσξίζεηε θαη λα γξάςεηε ηηο παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ θαίλνληαη 

ζηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνύλ:                                                                                   (κνλ. 1,5) 

 

 

 

                                                                                           

 
 
 
 

 
 
Α: ………………………………     Β: ……………………………    Γ: …………………………. 
 
 
β) Να αλαθέξεηε δύν θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαθξίλνληαη ηα νζηά, αλάινγα κε ην ζρήκα θαη 

ην κέγεζόο ηνπο. Γηα θάζε θαηεγνξία λα αλαθέξεηε θαη έλα παξάδεηγκα.                      (κνλ. 1) 

i: ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………........ 

ii: ……………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.α) ηελ πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεηαη ν θαξπόηππνο ελόο αλζξώπνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να αλαθέξεηε αλ ν θαξπόηππνο απηόο αλήθεη ζε ζειπθό ή αξζεληθό άηνκν θαη αθνινύζσο λα 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                                   (κνλ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Α Β Γ 
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β) Να ραξαθηεξίζεηε κε Σ ηηο ζσζηέο θαη κε Λ ηηο ιαλζαζκέλεο πξνηάζεηο.               (κνλ. 1,5) 

 Σα δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο νξγαληζκνύ θαζνξίδνληαη απνθιεηζηηθά 

από ην DNA ηνπ.                                                                                      ………………... 

 Σν αιιειόκνξθν πνπ εθδειώλεηαη κόλν ζε νκόδπγε θαηάζηαζε νλνκάδεηαη 

ππνιεηπόκελν.                                                                                        .………………. 

 ε θάζε ζσκαηηθό θύηηαξν ηνπ αλζξώπνπ ππάξρνπλ 23 δεύγε νκνιόγσλ 

ρξσκνζσκάησλ.                                                                                     ………………… 

 

4. Πνην/α νξγαλίδην/α ηνπ θπηηάξνπ                                                                             (κνλ. 2,5) 

α) είλαη ππεύζπλα γηα ηε ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ;  ……………………………………………... 

β) πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό (DNA);  .......................................................................................... 

γ) ειέγρεη ηελ είζνδν θαη έμνδν νπζηώλ από ην θύηηαξν; ........................................................... 

δ) παξάγεη ηελ ηξνθή ηνπ θπηνύ; .............................................................................................. 

ε) είλαη θέληξα παξαγσγήο ελέξγεηαο ηνπ θπηηάξνπ; .................................................................. 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

Πεξηιακβάλνληαη ηέζζεξηο εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν ζηηο ηρεις. Κάζε ζσζηή 
απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έξι κνλάδεο. 
 
1.α) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη κέξνο ηνπ ζθειεηνύ ηνπ αλζξώπνπ. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο 

ελδείμεηο:                                                                                                                      (κνλ. 2,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1: ………………………………………….. 

2: ………………………………………….. 

3: ………………………………………….. 

4: ………………………………………….. 

5: ………………………………………….. 



 4 

β) Να γξάςεηε ηε ρεκηθή ζύζηαζε ησλ νζηώλ (πνηνηηθά).                                          (κνλ. 1,5) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) i. Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο άξζξσζεο ησλ νζηώλ ηνπ θξαλίνπ.                          (κνλ. 0,5)  

…………………………………………………………………………………………………………… 

ii. Ση είδνπο θηλήζεηο επηηξέπεη ην πην πάλσ είδνο άξζξσζεο;                                     (κνλ. 0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ) Να γξάςεηε δύν ιεηηνπξγίεο ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο.                                           (κνλ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.α) Σν πην θάησ ζρήκα παξηζηάλεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Να νλνκάζεηε 

ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 έσο 6.                                                                                (κνλ. 3)                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ 

αλζξώπνπ.                                                                                                                  (κνλ. 1,5) 

i. Μηθξή πξνεμνρή πνπ θιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε. ……………………. 

ii. Απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηπιίνπο ζρήκαηνο κηζνύ θξίθνπ. ……………………………. 

iii. Δίλαη ν θνηλόο δξόκνο πεπηηθνύ θαη αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο. ……………………………. 

 

3 

4 

5 

6 

2 

1 

1: ………………………………………….. 

2: ………………………………………….. 

3: ………………………………………….. 

4: ………………………………………….. 

5: ………………………………………….. 

6: ………………………………………….. 
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γ) Να γξάςεηε θαη λα εμεγήζεηε 3 (ηξεηο) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν εηζπλεόκελνο αέξαο 

πξέπεη λα πεξλά από ηε κύηε θαη όρη από ην ζηόκα.                                                    (κνλ.1,5)                                                        

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….                                                                                       

 

3. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο όπσο θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα:            (κνλ. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να  νλνκάζεηε ην/ηα ζπζηαηηθό/ά ηνπ αίκαηνο πνπ                                            (κνλ. 3) 

i. έρνπλ ζρήκα ακθίθνηινπ δίζθνπ: ............................................................................................               

ii. είλαη ππεύζπλα γηα ηε δέζκεπζε νμπγόλνπ: ..........................................................................               

iii. είλαη ππεύζπλα γηα ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο: ............................................................................               

iv. έρνπλ ππξήλα: ......................................................................................................................               

v. ε έιιεηςή ηνπο πξνθαιεί αηκνξξνθηιία: ..................................................................................               

vi. κεηαθέξεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα: ..........................................................................................   

 

 

             

6 

5 

4 

3
1 

2
0 

1 
1: ………………………………………….. 

2: ………………………………………….. 

3: ………………………………………….. 

4: ………………………………………….. 

5: ………………………………………….. 

6: ………………………………………….. 
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4. α)  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα:                                           (κνλ. 2)                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να γξάςεηε ηνλ ξόιν ησλ κεξώλ κε ηνπο αξηζκνύο 1 θαη 4.                                      (κνλ. 1)                     

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

γ) i.Ση νλνκάδνπκε θξίζηκε πεξίνδν ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ησλ γπλαηθώλ; ε πνηεο κέξεο ηνπ 

θύθινπ ησλ 28 εκεξώλ αληηζηνηρεί;                                                                                (κνλ. 1)                                                                                           

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ii. Να δώζεηε ηνλ νξηζκό ηνπ όξνπ έμμηνη ρήζη.                                                         (κνλ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

δ) Να αλαθέξεηε δύν ηξόπνπο αληηζύιιεςεο (απνθπγή αλεπηζύκεηεο εγθπκνζύλεο). (κνλ. 1)  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………........ 

 

1: ………………………………………….. 

2: ………………………………………….. 

3: ………………………………………….. 

4: ………………………………………….. 

1 

4 

3 

2 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

Πεξηιακβάλνληαη δύν εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν ζηε μια. Η ζσζηή απάληεζε 
βαζκνινγείηαη κε δώδεκα κνλάδεο. 

 
1.α) Να βάιεηε ηηο θαηάιιειεο ελδείμεηο ζηελ πην θάησ απεηθόληζε πνπ αθνξά ζηελ 

δεκηνπξγία ελόο κσξνύ.                                                                                              (κνλ. 1,5)                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε γνληκνπνίεζε. ε πνην κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο 

ηεο γπλαίθαο πξαγκαηνπνηείηαη;                                                                                    (κνλ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

γ) Να αλαθέξεηε ηα όξγαλα παξαγσγήο ησλ ζειπθώλ θαη αξζεληθώλ γακεηώλ.           (κνλ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

δ) Σν πην θάησ ζρήκα παξηζηάλεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 

κε ηνπο αξηζκνύο 1έσο 6.                                                                                               (κνλ. 3)                                           

 

   

 

 

 

 

 

 

1: ………………………………………….. 

2: ………………………………………….. 

3: ………………………………………….. 

4: ………………………………………….. 

5: ………………………………………….. 

6: ………………………………………….. 
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ε) i. Πνηα όξγαλα ηνπ αλδξηθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο εκπινπηίδνπλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα κε 

εθθξίκαηα;                                                                                                                    (κνλ. 1,5) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

ii. Γηαηί νη όξρεηο πξέπεη λα βξίζθνληαη έμσ από ην ζώκα ηνπ άλδξα;                         (κνλ. 1,5) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

δ) Η πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεη έλαλ ηξόπν δεκηνπξγίαο δηδύκσλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    i. Πώο νλνκάδνληαη ηα δίδπκα απηά;                                                                        (κνλ. 0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

    ii. Αλ ην έλα από ηα δύν είλαη αγόξη, ηη θύιν ζα είλαη ην άιιν; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 

απάληεζή ζαο.                                                                                                                (κνλ. 2) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 
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2.α) Να αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηα κέξε 1 έσο 6 ζην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ 

αλζξώπνπ πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.                                                           (κνλ. 3)                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) ηνλ πεπηηθό ζσιήλα είλαη πξνζαξηεκέλνη αδέλεο πνπ παξάγνπλ πγξά γηα ηε δηαδηθαζία 

ηεο πέςεο.  

i. Να νλνκάζεηε ηνπο αδέλεο απηνύο (Α, Β, Γ) πνπ δείρλεη ην πην πάλσ ζρήκα.         (κνλ. 1,5) 

      Α: ………………………………… 

      Β: ………………………………… 

      Γ: ………………………………… 

 

ii. Πνην πγξό παξάγεη θάζε αδέλαο από ηνπο πην πάλσ;                                             (κνλ. 1,5) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) i.Να αλαθέξεηε ηα είδε ησλ δνληηώλ ζηνλ άλζξσπν.                                                 (κνλ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Α 

Γ 

Β 

1: ………………………………………….. 

2: ………………………………………….. 

3: ………………………………………….. 

4: ………………………………………….. 

5: ………………………………………….. 

6: ………………………………………….. 

1 

2 

3 

5 4 

6 
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ii.Ση είλαη ε κηθξνβηαθή πιάθα;                                                                                        (κνλ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

iii. Με πνην ηξόπν δξα ε κηθξνβηαθή πιάθα, κε απνηέιεζκα λα θαηαζηξέθνληαη ηα δόληηα; 

                                                                                                                                       (κνλ. 1)      

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 iv. Να αλαθέξεηε δύν παζήζεηο ησλ δνληηώλ πνπ πξνθαινύληαη από ηε κηθξνβηαθή πιάθα.      

                                                                                                                                        (κνλ. 1)                                                                                                                             

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

δ) Να γξάςεηε ηνλ θαηάιιειν όξν γηα ηα πην θάησ:                                                       (κνλ. 2) 

i. Έλδπκν πνπ δηαζπά ην άκπιν ζε απινύζηεξα ζάθραξα κε γιπθηά γεύζε …………………… 

ii. Όξγαλν ζην νπνίν γίλεηαη ε απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ ……………………………  

iii. Σειηθά πξντόληα ηεο πέςεο ησλ πδαηαλζξάθσλ ……………………………………………….. 

iv. Όξγαλν ην νπνίν πεξηέρεη ην γαζηξηθό πγξό ……………………………………………………. 

  

       

 

 

 

 

 

 

ΔΙΗΓΗΣΔ                                                                                       Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

Αλδξέαο Γαβξηειίδεο    

Γεσξγία Γεσξγίνπ                                                                                Διέλε Υαπειή             

 



1 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΙΟΤ                              ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013                                       

                                                                              ΒΑΘΜΟ :……................ 

                                                                                           Ολογπάθυρ:………................. 

                                                                                           Τπογπ. Καθηγηηή:…………… 

 
ΓΡΑΠΣΔ  ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 
ΜΑΘΗΜΑ:ΒΙΟΛΟΓΙΑ- (ΧΗΜΔΙΑ)                                                                        ΣΑΞΗ: Γ΄ 
 
ΥΡΟΝΟ: 2 ώπερ                                                        ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/13 
 
 
Όνομα μαθηηή:…………………………………………………………   Σμήμα:……….    Απ:……. 
 
 
ΟΓΗΓΙΔ: 1. Να γπάτεηε μόνο με μελάνι μπλέ ή μαύπο. 

  2. Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθυηικού ςγπού 

  3. Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από εννέα (9) ζελίδερ 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Μνλάδεο 40) 
 

ΜΔΡΟ Α΄ (Μνλάδεο 10) 

Να απαληήζεηε Δ ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζη (2,5) κνλάδεο. 

 

1. Να κειεηήζεηε ηελ πην θάησ εηθόλα θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

α) Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1-4.          (μ.1) 

  
  1. ................................................................   

  2. ................................................................ 

  3. ................................................................ 

  4. ................................................................ 

 

 β) Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηνπ ζπζηαηηθνύ κε ηνλ αξηζκό 3;          (μ.0,5) 

 ................................................................................................................................................... 

    γ) Να ζπγθξίλεηε ηα θύηηαξα κε αξηζκνύο 1 θαη 3 σο πξνο ην ζρήκα θαη ηελ ύπαξμε ππξήλα.                                                                                                 

                                                                                                                                                 (μ.1)      

  Κύηηαξα αξ.1  Κύηηαξα αξ.3 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

2. Σν ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη έλα ηκήκα ηνπ ζθειεηνύ καο. 

α) Να νλνκάζεηε ηα νζηά κε ηνπο αξηζκνύο 1-4.                   (μ.1) 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 β) i. Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα ηκήκα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Να νλνκάζεηε ην κέξνο  

 κε ηνλ αξηζκό 1 θαη λα γξάςεηε ην ξόιν ηνπ.      (μ.1) 

                Μέξνο 1: ............................................................................. 

               Ρόινο: ................................................................................ 

 …….................................................................................... 

…........................................................................................ 

 ………………...................................................................... 

     

 ii. Με βάζε ην πην πάλσ ζρήκα, λα αλαθέξεηε.               (μ.0,5) 

 ην είδνο ηεο άξζξσζεο πνπ θαίλεηαη: .............................................................................. 

 ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα πην πάλσ νζηά: ……............................................  

  

3. Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ ζρεηίδνληαη κε ην πεπηηθό ζύζηεκα. 

     α) ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλνληαη ηα 4 (ηέζζεξα) είδε δνληηώλ ηνπ αλζξώπνπ.  

    Να γξάςεηε ηα νλόκαηά ηνπο θαη ην ξόιν ηνπ θαζελόο.                                               (μ.2) 

 

         

 β)  Ση είλαη ε κηθξνβηαθή πιάθα.                                                                                       (μ.0,5)        

...………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….………………..……...……………………………………………………. 

1: ………………………………………………………… 

2: ………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

3: ………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

4: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

 
 

 
1. ..................................................... 

2. ..................................................... 

3. ..................................................... 

4. ..................................................... 
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4. α) Σν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ην γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. 

i. Να αλαγλσξίζεηε ηα κέξε 1-5 ηνπ ζρήκαηνο.      (μ.1,25) 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

ii. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κέξνπο κε ηνλ αξηζκό 2 ζην πην πάλσ ζρήκα;  (μ.1) 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

iii. Πνηα δηαδηθαζία γίλεηαη ζην κέξνο κε ηνλ αξηζκό 1; ...........................................(μ.0,25) 

 

ΜΔΡΟ Β΄ (Μνλάδεο 18) 

Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ηπειρ (3) από ηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. 

Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

 

1. Σα αθόινπζα εξσηήκαηα αλαθέξνληαη ζηελ αλαηνκία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηηθνύ 
ζπζηήκαηνο. 
α)Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην πην θάησ ζρήκα.         (μ.2)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                   

1……………………………………… 
                                                                                                                                                         
2……………………………………… 
                                                                                                                                                             
3……………………………………… 
                                                                                                                                                         
4……………………………………… 
                                                                                                                                                          
5………………………………………. 
                                                                                                                                                         
6………………………………………        
                                                                             
7………………………………………. 
                                                                                                                                                 
8……………………………………….. 
                                                                              
                                                                              

 
 

 
1. ..................................................... 

2. ..................................................... 

3. ..................................................... 

4. ..................................................... 

5. ..................................................... 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ 

7 

8 
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β) Γηαηί είλαη θαιύηεξα λα αλαπλένπκε από ηε κύηε παξά κε ην ζηόκα;                               (μ.3) 

i....................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

ii..................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

iii.................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

γ) Πνηνο ν ξόινο ηεο επηγισηηίδαο ;                                                                                       (μ.1) 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 

    

2. Σα πην θάησ έρνπλ ζρέζε κε ηελ θιεξνλνκηθόηεηα. 

α) ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδνληαη δύν ρξσκνζώκαηα. Σα θεθαιαία θαη ηα κηθξά 

γξάκκαηα αληηζηνηρνύλ ζε γνλίδηα. Αθνύ κειεηήζεηε ην ζρήκα λα γξάςεηε: 

i. πώο ραξαθηεξίδνληαη ηα δύν ρξσκνζώκαηα.   (μ.0,5) 

      ............................................................................................................ 

 

ii. δύν γνλόηππνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην άηνκν είλαη νκόδπγν.   (μ.1) 

.....................................................,  .................................................... 

 

iii. δύν γνλόηππνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην άηνκν είλαη εηεξόδπγν. (μ.1) 

.....................................................,  .................................................... 

 

β) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο.            (μ.2) 

    i. Aιιειόκνξθα γνλίδηα: ........................................................................................................ 

    ............................................................................................................................................... 

    ............................................................................................................................................... 

    ii. Γηπινεηδείο νξγαληζκνί: ..................................................................................................... 

    ............................................................................................................................................... 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια ηελ παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί:    (μ.1,5) 

ηνλ άλζξσπν, αιιά θαη ζε άιινπο νξγαληζκνύο, ην θύιν θαζνξίδεηαη από έλα δεύγνο 

ρξσκνζσκάησλ πνπ ιέγνληαη ............................................  

  Όια ηα ππόινηπα ρξσκνζώκαηα ιέγνληαη ......................................... θαη ζηνλ άλζξσπν ν    

       αξηζκόο ηνπο είλαη …………………………….. 
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  3. Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ ζρέζε κε ην πεπηηθό ζύζηεκα. 

 α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1-6.  (μ.1,5) 

 

          

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 β) Πνην πγξό παξάγεηαη ζην κέξνο κε ηνλ αξηζκό 2 θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ;  (μ.1) 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 γ) Να γξάςεηε ην ζσζηό νξηζκό δίπια από θάζε δήισζε.      (μ.2) 

 Η δηάζπαζε ησλ καθξνκνξηαθώλ νπζηώλ ζε απινύζηεξεο: .......................................... 

 Η απνβνιή ησλ άρξεζησλ νπζηώλ από ηνλ πξσθηό: .................................................... 

 Σν έλδπκν ηνπ ζάιηνπ πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηε δηάζπαζε ηνπ ακύινπ: ..................... 

 Σα πξντόληα ηεο δηάζπαζεο ησλ πξσηετλώλ: ............................................................... 

    

      δ) Να αλαθέξεηε ηνπο 3 πξνζαξηεκέλνπο αδέλεο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.                (μ.1,5) 

         ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Σα πην θάησ αθνξνύλ ην εξεηζηηθό ζύζηεκα.  

 α) Να νλνκάζεηε ηα θπξηώκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζην αθόινπζν ζρήκα.      (μ.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. ....................................................... 

2. ....................................................... 

3. ....................................................... 

4. ....................................................... 

5. ....................................................... 

6. ....................................................... 
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  β)  Από πνηεο ρεκηθέο νπζίεο (νξγαληθέο θαη αλόξγαλεο) απνηεινύληαη ηα νζηά;  
       Πνηεο ηδηόηεηεο ηνπο πξνζδίδνπλ;                                                                                (μ.2) 
               

               

               

               

 

   γ) Ση ππάξρεη ζην εζσηεξηθό ησλ νζηώλ θαη πνηνο ν ξόινο ηνπ;                                     (μ.1) 

               

               

 
δ) ην δεκνζίεπκα κηαο αζιεηηθήο εθεκεξίδαο δηαβάδνπκε όηη ε αζιήηξηα Καξνιίλα Πειελδξίηνπ 
έπαζε  " διάζηπεμμα " ελώ ν αζιεηήο Μάξθνο Παγδαηήο έπαζε πνιιαπιό " κάηαγμα " 
θλήκεο. Πνηνο από ηνπο δύν ηξαπκαηηζκνύο είλαη πην ζνβαξόο θαη ζα ρξεηαζηεί πεξηζζόηεξν 
ρξόλν γηα λα μεπεξαζηεί;                                                                                                    (μ.2)                                                                                       
                                                                                                                                                                                        
……………………………………………………………………………………………………………… 
    

……………………………………………………………………………………………………………… 

    

……………………………………………………………………………………………………………… 

    

……………………………………………………………………………………………………………… 

    

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄ (Μνλάδεο 12) 

Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε μια (1) από ηηο δύν (2) εξσηήζεηο. 

Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε δώδεθα (12) κνλάδεο. 

 

1. Σα πην θάησ αθνξνύλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο. 

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο θαη ηα αγγεία κε ηνπο αξηζκνύο 1-6.                    (μ.3) 

    

     1. .............................................................. 

     2. .............................................................. 

     3. .............................................................. 

     4. ............................................................. 

     5. ............................................................. 

     6. ............................................................. 
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β) Όηαλ ην αίκα θεύγεη δηακέζνπ ηνπ αγγείνπ κε ηνλ αξηζκό 1, πνύ νδεγείηαη θαη γηα πνην      

    ζθνπό;                        (μ.1) 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 γ) αο δίλνληαη ηα δύν πην θάησ αηκνθόξα αγγεία. 

        i. Να νλνκάζεηε ηα  αγγεία Α θαη Β.                                   (μ.0,5) 

                               

       A: .......................................................................... 

B: ........................................................................... 

 

ii. Να εμεγήζεηε ην ξόιν ηνπ θάζε αγγείνπ.                          (μ.1) 

A=………………………………………………………….. 

          ……………………………………………………………………………………………. 

           B=………………………………………………………………………………………… 

      iii. Να γξάςεηε 3 δηαθνξέο (εθηόο από ην ξόιν) αλάκεζα ζηα αγγεία Α θαη Β.               (μ.1,5)                                             

                               Α                           Β 

1.  

2.  

3.  

 

      δ) Να νλνκάζεηε θαη λα εμεγήζεηε ηνπο 2 ηξόπνπο  κε ηνπο νπνίνπο  ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα   

         ζπκβάιινπλ ζηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ.                                                                  (μ. 3)   

 ……………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………….                                                  

      ε) Άηνκν κε ζνβαξή κνξθή αλαηκίαο, έρεη νκάδα αίκαηνο ΑΒ θαη ξέδνπο απνηηικό, (AB-) 

     ρξεηάδεηαη κεηάγγηζε. Να νλνκάζεηε όλερ ηηο πηζαλέο νκάδεο αίκαηνο, ιακβάλνληαο  

     ππόςε θαη ηνλ παξάγνληα ξέδνπο πνπ κπνξεί ε ηξάπεδα αίκαηνο λα ρνξεγήζεη ζηνλ  

     πην πάλσ αζζελή;                                            (μ.1) 

      ............................................................................................................................................... 

      ............................................................................................................................................... 

 ζη)Να γξάςεηε ηελ αζζέλεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε δήισζε:   (μ.1) 

 Αλεμέιεγθηε παξαγσγή ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ: ............................................................. 

 Πήμε πνζόηεηαο αίκαηνο κέζα ζε αηκνθόξν αγγείν: ..................................................... 

 Αληθαλόηεηα πήμεο ηνπ αίκαηνο: .................................................................................... 

 πζζώξεπζε νπζηώλ (π.ρ. ρνιεζηεξόιεο) κέζα ζηηο αξηεξίεο: .................................... 
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2. Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ είλαη ζρεηηθέο κε ην γελεηηθό πιηθό θαη ηελ θιεξνλνκηθόηεηα. 

 

           α) Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο αλάκεζα ζην DNA θαη ζην RNA.   (μ.2) 

DNA                         RNA 

 

 

 

 

 

 

 
           
           β) ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδνληαη ηα ρξσκνζώκαηα ζσκαηηθνύ θπηηάξνπ ελόο  
               αλζξώπνπ. Να απαληήζεηε ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο.     

    
       i) Πώο νλνκάδεηαη απηή ε απεηθόληζε;           (μ.0,5)  
 

……………………………………………… 

 

           ii) Πνην είλαη ην θύιν ηνπ αηόκνπ από ην νπνίν  

              πξνέξρεηαη ε δηπιαλή εηθόλα; Να δηθαηνινγήζεηε    

              ηελ απάληεζή ζαο.                                            (μ.1) 

    

 …………………………………………………… 

……………………………………………………   

 

       γ) ηνλ άλζξσπν, ηα ζγνπξά καιιηά νθείινληαη ζε επικπαηέρ αιιειόκνξθν γνλίδην (),  

   ελώ ηα ίζηα καιιηά, ζε ςπολειπόμενο αιιειόκνξθν (ζ). Γπλαίθα κε ζγνπξά καιιηά, ηεο 

   νπνίαο ν παηέξαο είρε ίζηα καιιηά, παληξεύεηαη άλδξα κε ίζηα καιιηά. 

 

i. Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα ην πην πάλσ δεπγάξη λα απνθηήζεη παηδί κε ίζηα καιιηά;  

  Να δείμεηε ηε  ζρεηηθή δηαζηαύξσζε. 

ΓΙΑΣΑΤΡΩΗ 

           Γνλείο - γνλόηππνη:   ..........................................   ρ   ............................................. (μ.1) 

           Γνλείο – θαηλόηππνη:   .........................................      .............................................. (μ.0,5) 

 

           Γακέηεο:                 ............................................         ........................................... (μ.1) 

 

           Παηδηά - γνλόηππνη: ................................................................................................. (μ.1) 

           Παηδηά – θαηλόηππνη: ............................................................................................. (μ.0,5) 

 

           Πηζαλόηεηα γηα παηδί κε ίζηα καιιηά: .................................................................... (μ.0,5) 

 

 

X   Y 
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δ) Nα δηαηππώζεηε ηνπο  2 λόκνπο ηνπ Μέληει.        (μ.2) 

 .......................................................................................................................................... 

     .......................................................................................................................................... 

     ……………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………. 

 .......................................................................................................................................... 

     .......................................................................................................................................... 

               .......................................................................................................................................... 

     .......................................................................................................................................... 

 

      ε) Γύν καύξα θνπλέιηα δεπγάξσζαλ θαη γέλλεζαλ θαη καύξα θαη άζπξα θνπλειάθηα (ην  

         γνλίδην γηα ην καύξν ρξώκα επηθξαηεί ζην αιιειόκνξθν ηνπ γηα ην ιεπθό ρξώκα). 

         ε ηη πνζνζηό ησλ γελλήζεσλ αλακέλεηε λα έρνπλ γελλεζεί άζπξα θνπλειάθηα;         (μ.1) 

         i) 0%        ii) 25%         iii) 50%             iv) 75% 

                                                                                                                         

    ζη) Σα ζαξθώδε ρείιε ζηνλ άλζξσπν νθείινληαη ζε επηθξαηέο αιιειόκνξθν γνλίδην ελώ ηα    
          ιεπηά ρείιε ζε ππνιεηπόκελν γνλίδην. 
          Μηα γπλαίθα κε ιεπηά ρείιε έθαλε αηζζεηηθή (πιαζηηθή) επέκβαζε θαη απέθηεζε ζαξθώδε  
          ρείιε. Σώξα είλαη έγθπνο θαη παξόιν πνπ ν άληξαο ηεο έρεη ιεπηά ρείιε απηή είλαη    
          ζίγνπξε όηη ην παηδί πνπ ζα γελλήζεη ζα έρεη ζαξθώδε ρείιε. 
          Έρεη δίθαην ή άδηθν; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                         (μ.1) 
 
        …………………………………………………………………………………………………………. 
             
        …………………………………………………………………………………………………………. 
           
        …………………………………………………………………………………………………………. 
          
        …………………………………………………………………………………………………………. 
  

 

 

                       OI ΔΙΗΓΗΣΔ                                                              Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

                                                                                                                      

                        Ιγλαηίνπ ηάισ                                                              Μαξία Γεσξγίνπ 

                   

                   Μηραειίδνπ Καιιηλίθε 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ            ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ  2012 – 2013 
 

ΓΡΑΠΣΔ  ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ  2013 
 

ΣΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

ΣΑΞΗ: Γ΄ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/13      ΒΑΘΜΟ: 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ώπερ          

ΩΡΑ: 8:00 – 10:00 π.μ.                    Τπογπ. Καθ.: ................................ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:                      ΣΜΗΜΑ:              ΑΡ.: 

 
Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 9 ζελίδερ και βαθμολογείηαι με 40 μονάδερ. 

Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού (Tippex). 

ΜΔΡΟ Α΄:  Απνηειείηαη από ηέζζεπιρ (4) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη 

κε 2,5 μονάδερ. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. (ύνολο 10 μονάδερ) 

 

1.  Να αληηζηνηρίζεηε ηνλ θάζε όξν ηεο ζηήιεο Α κε ηε ζσζηή πξόηαζε ηεο ζηήιεο Β. ηε 

ζηήιε B πεξηζζεύεη κία πξόηαζε. 

        ηήλη Α     ηήλη Β      (5 x 0,5 = 2,5 κ) 

Α. Φαηλόηππνο        1. Σκήκα ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ (DNA)............ 

Β. Δηεξόδπγνο        2. Καιύπηεηαη ε έθθξαζε ηνπ από ην αιιειόκνξθό ηνπ.......... 

Γ. Δπηθξαηέο γνλίδην       3. Καιύπηεη ηελ έθθξαζε ηνπ αιιεινκόξθνύ ηνπ. ........... 

Γ. Απινεηδή θύηηαξα       4. Σν ζύλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο νξγαληζκνύ.............  

Δ. Γνλίδην         5. Οξγαληζκόο κε δηαθνξεηηθά αιιειόκνξθα γνλίδηα. ........... 

      6. Κάζε ρξσκόζσκα ππάξρεη κόλν κία θνξά............ 

2. Να γξάςεηε δίπια από θάζε πξόηαζε ηελ πάζεζε ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ 

ηαηξηάδεη.                               (5 x 0,5 = 2,5 κ) 

α. Κάκςε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πξνο ηα πιάγηα.................................................................. 

β. Απνκάθξπλζε ησλ νζηώλ κηαο άξζξσζεο............................................................................ 

γ. Σέλησκα ή ζπάζηκν ησλ ζπλδέζκσλ άξζξσζεο................................................................... 

δ. Σα νζηά αδπλαηίδνπλ θαη παξνπζηάδνπλ πόξνπο .................................................................. 

ε. Σν ξάγηζκα ή ζπάζηκν ελόο νζηνύ......................................................................................... 
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3. Να ραξαθηεξίζεηε κε  (σζηό) ή κε Λ (Λάζνο) ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: (κνλ.2,5) 

α) Σα βαθηήξηα αλήθνπλ ζηνπο επθαξπσηηθνύο νξγαληζκνύο ................................................ 

β) Μηα βηνθνηλόηεηα πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθνύο πιεζπζκνύο ηνπ ίδηνπ βηόηνπνπ.................. 

γ) Η εηζπλνή γίλεηαη κε ηελ άλνδν ηνπ δηαθξάγκαηνο θαη ηελ θάζνδν ησλ πιεπξώλ................. 

δ) Ο εηζπλεόκελνο αέξαο πεξηέρεη ιηγόηεξν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα από ηνλ εθπλεόκελν ........ 

ε) Σν θαηλόκελν ζεξκνθεπίνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αύμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα....... 

 

4. Να παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ηελ πην θάησ εηθόλα πνπ δείρλεη ηνλ θαξπόηππν ελόο 

αλζξώπνπ θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο:                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Ο θαξπόηππνο απηόο αλήθεη ζε άληξα ή γπλαίθα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.     

                                                                                                                               (1 x 1 = 1 κ)   

................................................................................................................................................... 

β) Πόζα ρξσκνζώκαηα ππάξρνπλ ζηα πην θάησ θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ:    (2 x 0,25 = 0,5 κ) 

i) Κύηηαξν ζπθσηηνύ: .............................................ii) Ωάξην: ..................................................... 

γ) ηελ πην πάλσ εηθόλα λα θπθιώζεηε: i) ηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα θαη ii) έλα δεύγνο 

νκνιόγσλ ρξσκνζσκάησλ.            (2 x 0,5 = 1 κ) 
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ΜΔΡΟ Β΄:  Απνηειείηαη από ηέζζεπιρ (4) εξσηήζεηο. Κάζε  νξζή απάληεζε  βαζκνινγείηαη 

κε έξι (6) μονάδερ. Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΣΙ ΣΡΔΙ (3) από ηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. 

(ύνολο 18 μονάδερ). 

 

1. α) αο δίλνληαη ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ: πςπήναρ, σλωποπλάζηηρ, κςηηαπικό ηοίσωμα, 

ενδοπλαζμαηικό δίκηςο, σςμοηόπιο, ζύμπλεγμα Golgi . Πνην αληηζηνηρεί ζε θάζε αξηζκό 

ζην πην θάησ θύηηαξν;                       (6 x 0,25 = 1,5 κ) 

 

1:...................................................... 

2:...................................................... 

3:...................................................... 

4:...................................................... 

5:.................................................... 

6:....................................................... 

       

                                                                                                             

β) Σν πην πάλσ θύηηαξν είλαη δσηθό ή θπηηθό; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο, 

αλαθέξνληαο δύν ιόγνπο.                  (2 x 0,5 = 1 κ) 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

γ) Να γξάςεηε δίπια από θάζε πξόηαζε ην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ πνπ  ηαηξηάδεη: 

                                                             (5 x 0,5 = 2,5 κ) 

i. Δίλαη ππεύζπλν γηα ηε ζύλζεζε πξσηετλώλ.          ................................................... 

ii. Δμαζθαιίδεη ελέξγεηα ζην θύηηαξν.                        .................................................... 

iii. Δθεί γίλεηαη ε θσηνζύλζεζε.                                  .................................................... 

iv. Απνηειεί ην «θέληξν ειέγρνπ» ηνπ θπηηάξνπ.        .................................................... 

v. Σξνπνπνίεζε πξσηετλώλ.                                     ....................................................  

 

δ) i) Πνηα ε βαζηθή δηαθνξά κεηαμύ επθαξπσηηθνύ θαη πξνθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ;                                    

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

ii) Υαξαθηεξηζηηθνί πξνθαξπσηηθνί νξγαληζκνί είλαη ηα..............................................................  

                                                                                                                                (2 x 0,5 = 1) 

1 

2 

3 
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2. Αθνινπζεί ην ζρεδηάγξακκα ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο ελόο ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

Αθνύ ην κειεηήζεηε πξνζεθηηθά, λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. i) Να γξάςεηε κία ηξνθηθή αιπζίδα κε ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο.                  (4 x 0,5 = 2) 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ii) Να γξάςεηε έλα παξαγσγό, έλαλ θαηαλαισηή πξώηεο ηάμεο, έλαλ θαηαλαισηή δεύηεξεο 

ηάμεο  θαη έλαλ πακθάγν νξγαληζκό.                              (4 x 0,5 = 2 κ) 

 
Παξαγσγόο:………………………………. Καηαλαισηήο πξώηεο ηάμεο: …….................……… 
 
Καηαλαισηήο δεύηεξεο ηάμεο: ……………………Πακθάγνο νξγαληζκόο:…………………….. 
 

β) Να αλαθέξεηε δύν νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα ηελ ηξνθή. 
(3 x 0,5 = 1,5 κ) 

 

Οξγαληζκόο 1 Οξγαληζκόο 2 Αληαγσλίδνληαη γηα πνηα ηξνθή; 

 
 

  

 

γ)  Σν ζθνπκπξί είλαη είδνο ην νπνίν ςαξεύεηαη πάξα πνιύ από ηνλ άλζξσπν. Να αλαθέξεηε 

δύν είδε νξγαληζκώλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεαζηνύλ αλ κεησζεί ν πιεζπζκόο ηνπ 

ιόγσ ππεξαιίεπζεο. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κειεηώληαο ην πην πάλσ ηξνθηθό 

πιέγκα.                                    (1 x 0,5 = 0,5 κ) 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 
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3. α)  ηα πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα θαίλνληαη κέξε ηνπ αλζξώπηλνπ ζθειεηνύ. Να 

νλνκάζεηε ηα  οζηά 1-8. αο δίλνληαη ηα νλόκαηα ησλ νζηώλ: μηπιαίο, κλείδα, βπασιόνιο, 

ζπόνδςλοι, λεκάνη, κνήμη, κεπκίδα, πεπόνη.                                              (8 x 0,25 = 2 κ) 

 
 

1. ............................................................. 

2. .............................................................. 

3. ..............................................................  

4. .............................................................. 

5. .............................................................. 

6. ..............................................................  

7. ............................................................. 

8. ..............................................................  
 
 

 

β i) Πνηα πάζεζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 

       δείρλεη ε εηθόλα β;   

................................................ (1 x 1 = 1 κ)        

 

ii) Ση παξαηεξνύκε ζηελ πάζεζε απηή;      

................................................................... 

................................................................... (1 x 1 = 1 κ)      

 

 

γ) Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) θαλόλεο πνπ πξέπεη λα εθαξκόδνπκε, ώζηε λα απνθύγνπκε 

βιάβεο ή  παζήζεηο ζην εξεηζηηθό καο ζύζηεκα.                              (4 x 0,5 = 2 κ) 

α)................................................................................................................................................

β)................................................................................................................................................

γ)................................................................................................................................................ 

δ)................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

Εικ. α Εικ. β 
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4. α) ηελ πην θάησ εηθόλα θαίλεηαη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Ση δείρλνπλ νη 

αξηζκνί 1 – 6;                                                                                                (6 x 0,25 = 1,5 κ) 

 

 

1:....................................................... 

2:........................................................ 

3:........................................................ 

4:........................................................ 

5:........................................................ 

6:........................................................  

 
 

β) Γηαηί πξέπεη λα αλαπλένπκε από ηε κύηε θαη όρη από ην ζηόκα; Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) 

ιόγνπο.          (3 x 0,5 = 1,5 κ) 

i:..................................................................................................................................................

ii:.................................................................................................................................................

iii:................................................................................................................................................ 

γ) Να γξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ αέξα θαηά ηελ εηζπλνή, μεθηλώληαο από ηε ξηληθή θνηιόηεηα 

κέρξη ηηο θπςειίδεο.         (4 x 0,25 = 1 κ)  

Ρηληθή θνηιόηεηα          .....................................        ....................................  

ηξαρεία            .................................          ..........................                      θπςειίδεο 

δ) Πξόζθαηα ςεθίζηεθε λόκνο ζηε Βνπιή πνπ απαγνξεύεη ην θάπληζκα ζε ρώξνπο όπνπ 

ππάξρεη ζπγθεληξσκέλνο θόζκνο. Δπίζεο, ν λόκνο απηόο απαγνξεύεη ην θάπληζκα ζην 

απηνθίλεην από ελήιηθεο, όηαλ ζην απηνθίλεην ππάξρνπλ θαη αλήιηθα παηδηά. ε πνηα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα λνκίδεηε όηη βαζίζηεθε απηόο ν λόκνο; πκθσλείηε κε ην 

ζθεπηηθό ηνπ ή όρη; Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο.                                         (2 x 1 = 2 κ) 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

1 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από δύο (2) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

δώδεκα (12) κνλάδεο. Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΣΗ ΜΙΑ (1) από ηηο δύν (2) εξσηήζεηο. 

(ύνολο 12 μονάδερ) 

 

1. Έλα νκόδπγν ζειαζηηθό (ηλδηθό ρνηξίδην) κε καύξν ηξίρσκα, δηαζηαπξώλεηαη κε έλα 

νκόδπγν ζειαζηηθό κε ιεπθό ηξίρσκα. Οη απόγνλνί ηνπο έρνπλ όινη καύξν ηξίρσκα.  

α) Πνην είλαη ην επηθξαηέο θαη πνην ην ππνιεηπόκελν γνλίδην ζηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε; 

Δπηθξαηέο ..................................................................................................................................      

Τπνιεηπόκελν.........................................................................................................(2 x 1 = 2 κ) 

β) Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ γνληώλ ηνπο. ( Γηα ην ζπκβνιηζκό ησλ γνληδίσλ 

ρξεζηκνπνηήζηε ηα γξάκκαηα Μ θαη κ )               (2 x 1 = 2 κ) 

i) Οκόδπγν κε καύξν ηξίρσκα:.........................   ii) Οκόδπγν κε ιεπθό ηξίρσκα:.......................    

γ)  Να γίλεη ε δηαζηαύξσζε κεηαμύ δύν εηεξόδπγσλ ζειαζηηθώλ θαη λα γξάςεηε ηνπο 

γνλόηππνπο ησλ απνγόλσλ θαη ηελ αλαινγία ησλ θαηλνηύπσλ.                                    

 

Παηξηθή γεληά:                     .............................    ρ    ...............................          (2 x 0,5 = 1 κ) 

Γακέηεο:                              .............,  ...............       .............,  ................          (4 x 0,25 = 1 κ) 

 

 

Απόγνλνη (F1 γεληά):     .................    ................   ................   ..................        (4 x 0,25 = 1 κ) 

Να γξάςεηε ηελ αλαινγία  ησλ θαηλνηύπσλ ησλ απνγόλσλ,  ηεο πην πάλσ δηαζηαύξσζεο:  

Μαύξν ηξίρσκα:..........................%,             Λεπθό ηξίρσκα:...................%         (2 x 0,5 = 1 κ) 

δ. Έλα θύηηαξν κε 48 ρξσκνζώκαηα, δηαηξείηαη κε ηνπο δύν ηξόπνπο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο. 

Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ αξηζκό ησλ θπηηάξσλ θαη ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκνζσκάησλ πνπ 

πξνθύπηνπλ ζε θάζε πεξίπησζε.             (4 x 0,5 = 2 κ) 

i) Mε κίησζε........................... θύηηαξα κε ....................... ρξσκνζώκαηα ην θαζέλα  

ii) Mε κείσζε ......................... θύηηαξα κε....................... ρξσκνζώκαηα ην θαζέλα   
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ε)  Οη εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ αθνξνύλ ηα ρξσκνζώκαηα:        (4 x 0,5 = 2 κ) 

i. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ηνπο ζε έλα αλζξώπηλν θύηηαξν δέξκαηνο;........................................   

ii. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ηνπο ζε έλα αλζξώπηλν ζπεξκαηνδσάξην;.......................................... 

iii.  ε πνην κέξνο ηνπ θπηηάξνπ βξίζθνληαη;    .......................................................................... 

iv. Πώο ζπκβνιίδνληαη ηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ζηνλ άληξα; .............................................. 

2.  α) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ην αληξηθό γελλεηηθό ζύζηεκα θαη κέξνο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 1-6.    (6 x 0,5 = 3 κ) 

 

1:..................................................... 

2:..................................................... 

3:..................................................... 

4:.................................................... 

5:.................................................... 

6:.................................................... 

 

 

β) Να αλαθέξεηε ζε ζεηξά ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα από ηα νπνία 

δηέξρνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα κέρξη ηελ έμνδν ηνπο από ην ζώκα μεθηλώληαο από ην κέξνο 

όπνπ παξάγνληαη.                         (4 x 0,5 = 2 κ) 

 

................................................................................................................................................... 

 

γ) Να γξάςεηε δίπια από θάζε πξόηαζε ηε ιέμε πνπ ηαηξηάδεη                        (4 x 0,5 = 2 κ) 

i. Σν κέξνο όπνπ αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν: ............................................................................. 

ii. Σα ζειπθά γελλεηηθά θύηηαξα :.............................................................................................. 

iii. Σα ζπεξκαηνδσάξηα καδί κε εθθξίκαηα :............................................................................... 

iv. Η νξκόλε πνπ παξάγεηαη ζηνπο όξρεηο :……………………….............................................. 
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δ) Η Γεσξγία έρεη ζηαζεξό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ. ηηο 10 Ινπλίνπ ειεπζεξώλεηαη από 

ηελ σνζήθε ηεο έλα σάξην (σνξξεμία). 

i) Πνηα/εο είλαη ε πηζαλή/εο εκεξνκελία/εο γνληκνπνίεζήο ηνπ; 

……………………………………………………………………………………………..(1 x 1 = 1 κ) 

ii) Αλ ην σάξην δελ γνληκνπνηεζεί πόηε ζα είλαη ε επόκελε πεξίνδνο γηα ηε Γεσξγία; 

…………………………………………………………......………………………………(1 x 1 = 1 κ) 

iii) Πνηα είλαη ε θξίζηκε πεξίνδνο γηα ηε Γεσξγία;...................................................(1 x 1 = 1 κ) 

ε)  Να αλαθέξεηε έλα θπζηθό θαη έλα ηερλεηό ηξόπν αληηζύιιεςεο:           (2 x 1 = 2 κ)  

i) Φπζηθόο: .......................................................... ii) ηερλεηόο: .................................................. 

 

 

 

ΣΔΛΟ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΔ               Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
 
Κώζηαο Κσλζηαληίλνπ                        Γεκήηξεο Καθάο 

…………………..….….……           …….………………………. 

Δηξήλε Παπαρξηζηνθόξνπ 

……………………..….…… 
 

 

 



 
 
 
ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΓΗΑ ΦΤΛΑΞΔΩ 
 
ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2012-2013 
 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ  2013 
 
ΜΑΘΖΜΑ:    ΒΗΟΛΟΓΗΑ                                                                              ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 06. 06. 2013 
 
ΣΑΞΖ:  Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΖ:  8:00 π.κ  ΥΡΟΝΟ:  2 ώξεο 
                                                                                                                       (ΒΗΟΛΟΓΗΑ - ΥΖΜΔΗΑ) 
 
 
Όλνκα καζεηή / ηξηαο: ..............................................................................      Σκήκα : ..............          Αξ : …….. 
                                                                                                                                                                                     

 
ΣΟ ΓΡΑΠΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ 8 ΔΛΗΓΔ 

 
ΜΔΡΟ Α – ΜΟΝΑΓΔ 10 

Να απαληήζεηε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2,5) κνλάδεο. 
 
1. α. Να γξάςεηε ηηο παζήζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρήκαηα  Α- Γ      (κ.1) 
 
 
 

                                                        
 
Α: ...................................  Β : ................................... Γ: .................................... Γ: ...................................... 
 
 
   β. Πνηνη ιόγνη πξνθαινύλ ηελ πάζεζε Γ θαη πνηνη ηελ πάζεζε Γ ;                      (κ.1) 
   
Πάζεζε Γ  ......................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................ 
 
Πάζεζε Γ  ......................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................  
 
γ. Με πνηνπο ηξόπνπο κπνξνύκε λα απνθύγνπκε απηέο ηηο παζήζεηο ;                                               (κ.0.5) 
............................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................ 
 

 

ΒΑΘΜΟ : .................................................. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ : ............................................. 
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2. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί.  (κ.2) 
 

 
 

β. Σε πνηα από ηα παξαθάησ θύηηαξα ππάξρνπλ κηηνρόλδξηα θαη ρισξνπιάζηεο;  (κ.0.5) 
 
i. Κύηηαξα θαξδηάο αλζξώπνπ. 
ii.Κύηηαξα θύιινπ ιεκνληάο. 
iii.Κύηηαξα βαηξάρνπ. 
 

3. α. Από ην ηξνθηθό πιέγκα λα γξάςεηε έλαλ :   
 (κ.1) 
   - εηεξόηξνθν νξγαληζκό : ………………………… 
 
   - παξαγσγό : ………………………………………. 
 
   - απηόηξνθν νξγαληζκό : …………………………. 
 

- θαηαλαισηή 3εο ηάμεο : …………………………. 
 
 
  β. ε πνην ηξνθηθό επίπεδν αλήθεη :  (κ.0.5) 
 
  η.  ε θνπθνπβάγηα ; ........................................ 
 
  ηη. ν ιαγόο ; ...................................................   
   
  γ. Πνηα δηαθνξά ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ πιεζπζκό 
θαη ηε βηνθνηλόηεηα ;  (κ.1) 
 
   ................................................................................................................................................................................... 
 
   ................................................................................................................................................................................... 
 
4. α.  Να παξαηεξήζεηε ην ζρήκα θαη λα νλνκάζεηε :                                 (κ.1.5)                                                                           
                                                                            i. Τε δηαδηθαζία πνπ θαίλεηαη ζε απηό : ..................................... 
 
                                                                            ii. Τα θύηηαξα α θαη β  α = ................................. β= .................... 
 
                                                                             iii. Τνπο ηζηνύο γ θαη δ  γ = ............................... δ= ................... 
 
                                                                             iv. Τελ έλδεημε Α : ........................................................................   
 
                                                                              β. Τη ραξαθηεξίδεηαη σο ξνή ελέξγεηαο ζε έλα νηθνζύζηεκα;  (κ.1)                                                                           
                                                                               ................................................................................................. 
                                                                               .................................................................................................. 
 
 
 

Α 

β α 

δ 

γ 
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Από ηηο 4 εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν ηηο ηξεηο ( 3 ) .                   

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε  έμη ( 6 ) κνλάδεο . 

 

1.α . Σην πην θάησ ζρήκα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άλδξα, λα νλνκάζεηε ηα κέξε κε αξηζκνύο 1 -5.       (κ.1.25)                                                                           

1. ..............................  2. .............................  3. ............................. 

 

      4.   ...............................  5. .............................. 
 

      β) Γηαηί νη όξρεηο βξίζθνληαη έμσ από ην αλζξώπηλν ζώκα;                 (κ.1)        κνλ.0,5 

     .............................................................................................................................. 

     .............................................................................................................................. 

     .............................................................................................................................. 

γ) Σε πνην όξγαλν απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ηα ζπεξκαηνδσάξηα;    (κ.0.25)  κνλ.1 

       .............................................................................................................................. 

       δ) Τη είλαη ε θξπςνξρία θαη πώο ζεξαπεύεηαη;                                       (κ.1)                                                                                                               

.............................................................................................................................. 

  ..........................................................................................................................................................................       
......................................................................................................................................................................................... 
 
 

ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα πνπ αθνξά ην γελλεηηθό ζύζηεκα:                                                 (κ.2) 

 
 

Φύιν  Δμσηεξηθό γελλεηηθό όξγαλν Γελλεηηθνί αδέλεο Γελλεηηθέο νξκόλεο  Γακέηεο 

Αξζεληθό  
 

   

Θειπθό  
 

   

 
 

ζη) Από ηη απνηειείηαη ην ζπέξκα ;  ...................................................................................................           (κ.0.5)  

 

2.α.  Να γξάςεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο κε αξηζκνύο 1- 6 .                                              (κ.1.75)                                                                                                  

 
1.  ................................ 2. ..................................... 3. ......................... 

 
4. ................................. 5. ..................................... 6. .............................. 

 

β. Να αλαθέξεηε ηξεηο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αλαπλνή πξέπεη 

λα γίλεηαη από ηε κύηε θαη όρη από ην  ζηόκα .                  (κ.0.75)                                                                           
   
i. ....................................................... 
  
ii........................................................ 
 
iii....................................................... 
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 β. Τν δηπιαλό ζρήκα δείρλεη ηελ αληαιιαγή αεξίσλ κέζα ζε κηα πλεπκνληθή θπςειίδα.  

  
  i. Πνην γξάκκα δείρλεη αέξα πινύζην ζε νμπγόλν θαη πνην πινύζην ζε  

      δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ;                                                             (κ.0.5) 
............................................................................................................ 

 

  ii. Πώο νλνκάδεηαη ην αγγείν πνπ παξηζηάλεη ην γξάκκα Δ ;  

      Να αλαθέξεηε έλα ραξαθηεξηζηηθό ηνπ αγγείνπ  απηνύ.              (κ.1) 
 

.................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

 

iii. Πνην γξάκκα παξηζηάλεη ηε δηάρπζε ηνπ νμπγόλνπ από ηελ  

      θπςειίδα πξνο ην αγγείν θαη πνην ηε δηάρπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ  
      άλζξαθα από ην αγγείν ζηε θπςειίδα. Να αηηηνινγήζεηε ηελ 
      απάληεζε ζαο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο,                                   (κ.1) 

  .................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................................................ 

  ................................................................................................................................................................ 

 

iv. Να γξάςεηε δύν παξάγνληεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ αληαιιαγή ησλ αεξίσλ κεηαμύ αίκαηνο θαη αέξα ησλ       

θπςειίδσλ.                                                                                                                                                    (κ.1) 

α. .......................................................................................................................................................................... 
 
β. ........................................................................................................................................................................... 
 
 

3.α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά δίπια από ηα γξάκκαηα Α έσο Γ κε ηηο αθόινπζεο ιέμεηο : ζρέζεηο ,αβηνηηθνί   

παξάγνληεο ,νηθνζύζηεκα, βηνθνηλόηεηα.  (κ.1)                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β. Να ηνπνζεηήζεηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηα δηαδνρηθά επίπεδα νξγάλσζεο ελόο δειθηληνύ.                             (κ.1.25)                                                                           
 
 
 
γ. η .Να γξάςεηε ηελ ρεκηθή αληίδξαζε ηεο θπηηαξηθήο αλαπλνήο                                                                  (κ.1.5)                                                                           
  

   ..................... + ...................                 ..................... + ................... +.................. 
                 
    ηη.  Πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε θπηηαξηθή αλαπλνή;  
    ................................................................................................................................................................................. 
 
 
 

                                                           

 

 

Α .......................... 
 

 

                            

Πιεζπζκόο 

       1      

Πιεζπζκόο 

       2     

Πιεζπζκόο 
       3      

Γ. .................. 

Β. ................ 
Θεξκνθξαζία 
Ζιηνθάλεηα 
Υγξαζία 
Σύζηαζε εδάθνπο 

Γ ...........................  
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δ. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Η κε ηηο θξάζεηο ηεο ζηήιεο ΗΗ.  (κ.1.25)                                                                           
 
 

Η ΗΗ  

1. Βιελλνγόλνη α. Σπλδεηηθόο ηζηόο 
 

1. ....... 

2. Αίκα β. Νεπξηθόο ηζηόο 
 

2. ....... 

3. Νεπξώλεο γ. Δπηζειηαθόο ηζηόο 
 

3. ....... 

4. Κνάια δ. Βηόηνπνο 
 

4. ....... 

5. Νεξό ε. Δίδνο  
 

5. ....... 

 η. Αλόξγαλε νπζία 
 

 

 
ε. Τν θζηλόπσξν ηα θύιια πέθηνπλ από ηα δέληξα. Ωζηόζν, ηα ρεκηθά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηα θύιια 

κπνξνύλ  λα μαλαπξνζιεθζνύλ από ην δέληξν κε ηε βνήζεηα ησλ ξηδώλ ηνπ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα 
θηηαρηνύλ θαηλνύξγηα θύιια. Να εμεγήζεηε κε πνηνλ ηξόπν ζπκβαίλεη απηό.  (κ.1)                                                                           

 
   ................................................................................................................................................................................. 
 
   .................................................................................................................................................................................. 
 
   ................................................................................................................................................................................. 
 
4. Α. α. Τη δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 θαη 3 ζην δηπιαλό ζρήκα;   (κ.0.5)                                                                           
 
    1. ...............................................  3. ........................................ 
 
    β. Πνηνο ν ξόινο ησλ ελδείμεσλ  2 θαη 4 ;                           (κ.1)                                                                        

  
    2. .......................................................................................................................... 
 
    4. .......................................................................................................................... 
               
γ. Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο :                                                     (κ.2)                                                                           
 
    Σνθεηόο :  ......................................................................................................... 
 
                       ......................................................................................................... 
 
     Κύεζε  :  ........................................................................................................... 
 
                      ........................................................................................................... 
 
Β. α Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο 1 - 4 ηνπ ζρήκαηνο. (κ.1) 

 
 1. .........................   2. .............................  3. ..........................  4. ...................... 
 
  β. Να αλαθέξεηε 3 παζήζεηο ησλ δνληηώλ πνπ κπνξνύλ λα πξνθιεζνύλ απν ηε       
        κηθξνβηαθή πιάθα  θαη ηελ θαηάρξεζε δάραξεο.                                   (κ.1.5) 
                                (κ.1.5)                                                                           
 
    η. ...................................... ηη. ......................................... ηηη. ....................................     
 
 
 

 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 



 
ΜΔΡΟ Γ- ΜΟΝΑΓΔ 12 
 
                        Από ηηο 2 εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν ζηε κία ( 1 ) . 
                        Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 12 κνλάδεο. 
 
1.Α. α. Να ζπκπιεξώζεηε ζην πην θάησ ζρήκα ηνπο αξηζκνύο 1- 6 .                                                              (κ.1.5) 

 
1. .................................. 2. ............................... 3. ................................ 
 
4. .................................. 5. ............................... 6. ............................... 
 
β. Πνηνο ν ξόινο ησλ αγγείσλ κε ηνλ αξηζκό 4 ;                                             (κ.1)                                                                          

      
................................................................................................................ 
 
γ. Τη ζα πξνθαιέζεη έλαο ζξόκβνο αλ θαηαιήμεη ζηα πην πάλσ αγγεία ;         (κ.0.5)              
                                                                      

............................................................................................................... 
 
                                                              
δ. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα :                                                    (κ.1.5)    
 
                                                

Καηάζηαζη αρηηρίας  
 

Παράγονηες πρόκληζης  Προβλήμαηα ποσ δημιοσργεί 
ζηον  άνθρωπο 

 

 
 
 
 

 
Α. .............................................. 
 
     
Β. ............................................... 
 
 

 
 
Α. ................................................ 
 
...................................................... 
 

 
ε. Σην ζρήκα πνπ αθνινπζεί λα ζπκπιεξώζεηε ηνπο αξηζκνύο 1- 4  θαη λα γξάςεηε κηα ιεηηνπξγία .    (κ.2)                                                                           
 ηνπ θαζελόο . 
 

1. ...................................................................................................... 
 

2. ...................................................................................................... 
 

3. ...................................................................................................... 
 

4. ...................................................................................................... 
 
δ. Σαο δίλνληαη ηα δύν πην θάησ αηκνθόξα αγγεία.                                                                             
 

i. Σε πνην είδνο αγγείσλ αλήθεη ην αγγείν πνπ απεηθνλίδεηαη κε ην γξάκκα Α ; 

    Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                                                        (κ.0.5 ) 
.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................... 

ii. Να νλνκάζεηε ην κέξνο Υ, ηνπ αγγείνπ Α  θαη λα εμεγήζεηε ην ξόιν ηνπ.  (κ.1) 

.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................... 

 

 

1 

2 
3 

4 
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ε. Να γξάςεηε ηελ πάζεζε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε δήισζε.   (κ.1) 

 Αλεμέιεγθηε παξαγσγή ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ ; ................................................................... 

 Πήμε πνζόηεηαο αίκαηνο κέζα ζε αηκνθόξν αγγείν :............................................................. 

 Αληθαλόηεηα πήμεο ηνπ αίκαηνο : ............................................................................................ 

 Μεησκέλνο αξηζκόο εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ ζην αίκα : ........................................................... 

 

Β. Τα πην θάησ εξσηήκαηα αθνξνύλ δύν από ηηο θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο ζξεπηηθώλ νπζηώλ πνπ ζπλαληνύκε ζηηο   

ηξνθέο: ηα ιίπε θαη ηηο πξσηεΐλεο.       

α. Πνην θαηλόκελν νλνκάδνπκε «γαιαθηνκαηνπνίεζε ησλ ιηπώλ» θαη ζε πην ζεκείν ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο γίλεηαη;  

  ......................................................................................................................................................................     (κ.1)                                                                           

  .....................................................................................................................................................................   

β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πξσηετλώλ ζηνλ νξγαληζκό;   (κ.1)                                                                           

  ....................................................................................................................................................................... 

γ. Αλαθέξεηε δύν είδε ηξνθώλ πινύζηεο ζε πξσηεΐλεο.  (κ.1)                                                                           

  ......................................................................     ..........................................................................................  

2.Α. ην πην θάησ ζρήκα δείρλεη ηνκή καθξνύ νζηνύ . 
 

   α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 - 5 .                                                                                                                    (κ.1.25)

  
    1. ……………………………    2. …………………………… 

 3. ……………………………    4. ……………………………  

    5. …………………………… 

 

β. Πνηνο ν ξόινο  ησλ ελδείμεσλ 3, 4, 5.                                                                                                        (κ.1.5)                                                                           

 
 3. .......................................................................................................................................................................... 
 4. ............................................................................................................................................................................. 
 5. ............................................................................................................................................................................... 
 

γ. η. Πνηα ηα 3 είδε ησλ αξζξώζεσλ θαη πνηεο δηαθνξέο έρνπλ σο πξνο ηνλ βαζκό θηλήζεσλ ησλ νζηώλ (κ.1.5)                                                                      

πνπ αξζξώλνληαη ;   
1

νλ
 είδνο : ................................................................................................................ 

 
2

νλ
 είδνο : ................................................................................................................ 

 
3

νλ
 είδνο : ................................................................................................................ 

 

 ηη. . Πνην είλαη ην είδνο άξζξσζεο ζηα  ζεκεία Α- Ε ;                                                 (κ.1.5)

    
 Α. .................................. Β. ...................................... Γ. ........................................ 
 
 Γ. .................................. Δ. ....................................... Ε. ........................................ 

 
δ.  Δμεγήζηε γηαηί ηα νζηά ησλ λεαξώλ αηόκσλ είλαη επιύγηζηα θαη δελ ζπάδνπλ 
εύθνια ελώ ζε κεγαιύηεξε   ειηθία είλαη ζθιεξόηεξα θαη εύζξαπζηα ;                   (κ.1)     
.................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................... 
 

 
 

2.1Μ  
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Β. α. Να γξάςεηε ηα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο   πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 - 7 .                         (κ.1.75)                                                                                   
 

1.  .................................. 2. ............................ 3. .............................. 
 
                                                                        4. ............................... . 5. .......................... .6. ................................     
 
                                                                        7. .................................    
 
                                                                  β. η. Σην ζηνκάρη εθθξίλεηαη ην ........................... κέζα ζην νπνίν  
 
                                                                  ππάξρνπλ α. ...................... β. .......................... γ. ........................ .    (κ.1)     
                                                                       
                                                                         ηη. Πνηνο ν ξόινο ηνπ α, β θαη γ ;                                                (κ.1.5)                                                                            
   
 
                                                                        α. ...........................................................................................................   
   
                                                                            ...........................................................................................................  
                                                                         
                                                                        β. ..........................................................................................................   
 
                                                                            ...........................................................................................................  
  
                                                                         γ. ..........................................................................................................  
    
                                                                            ...........................................................................................................   
 
 Γ. Να γξάςεηε δίπια από θάζε παξάδεηγκα ην είδνο ηεο ζρέζεο πνπ ηζρύεη κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ.              (κ.1)                                                                           
 
                                                                              η. Μεηαλάζηεπζε  ρειηδνληώλ : ................................................... 
 
                                                                              ηη. Βαθηήξηα ζην έληεξν ηνπ αλζξώπνπ: ...................................... 
 
                                                                              ηηη. Εεπγάξσκα δύν αξθνύδσλ : ................................................. 
 
                                                                              ηλ. Πξόβαηα πνπ ηξώλε ρνξηάξη : ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Γηεπζπληήο  
 
 
 
 
Σακάξαο Παξαζθεπάο   
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΝΕΟΦΤΣΟΤ               ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 

ΜΑΘΗΜΑ: Βιολογία                                       TΑΞΗ: Γ΄ Γςμναζίος 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/6/2013                              ΥΡΟΝΟ: 8:00-10:00 (με ηην Υημεία) 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ..................................................................... 

ΑΡ. ..................                                                  ΒΑΘΜΟ: ..................... 

ΣΜΗΜΑ: ....................                                       ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ............................... 

 

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 10 ζελίδερ. 

ΜΕΡΟ Α΄ 

Να απανηήζεηε όλερ οι επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με 

δςόμιζι (2.5) μονάδερ.  

1. α) Να εμεγήζεηε ηηο ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη κύεο θηλνύλ ηνλ αληηβξαρίνλα:      (κ.1)                                                                                                         

(ί) πξνο ηα πάλσ........................................................................................................... 

......................................................................................................................................  

(ίί) πξνο ηα θάησ............................................................................................................ 

......................................................................................................................................  

β) Πνηνο είλαη ν ξόινο:                                                                                       (κ.1,5) 

(ί) ηεο βιέλλαο ηεο κύηεο:.............................................................................................  

......................................................................................................................................  

(ίί) ησλ ηξηρνεηδώλ αγγείσλ ηεο κύηεο: :………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………............ 

2. α) Να γξάςεηε ηξεηο παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο.                    (κ.1,5) 

1ε.................................................................................................................................. 

2ε………………………………………………………………………………………............ 

3ε ………………………………………………………………………………………........... 
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β) Τη νλνκάδνπκε:                      (κ.1) 

(ί) Δηζπλνή: …………………………………………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………………………............ 

(ίί) Δθπλνή: ……………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………............ 

 

3. Γίλνληαη νη νξγαληζκνί: θάκπηα, καξνύιη, γεξάθη, ζπνπξγίηη. 

α) Να θάλεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα.                          (κ.1) 

 

 

 

β) Πνηνο είλαη ν θαηαλαισηήο 1εο ηάμεο;        (κ.0,5) 

…………………………………………………………………………………………............ 

γ) Πνηνο είλαη ν παξαγσγόο;                ( κ.0,5) 

………………………………………………………………………………………….. 

δ) Τη κπνξεί λα ζπκβεί ζηα γεξάθηα αλ εμαθαληζηνύλ ηα ζπνπξγίηηα;                 (κ.0,5) 

………………………………………………………………………………………….. 

 

4. α) Τη νλνκάδνπκε:                                                                                             (κ.1) 

(ί) Δίδνο: ……………………………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………………………………............ 

(ίί) Βηόηνπνο: …………………………………………………………………………............                                                                                                   

…………………………………………………………………………………………............ 
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β) Πνηνη κηθξννξγαληζκνί νλνκάδνληαη παζνγόλνη;                                         (κ.0,75) 

…………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………............ 

γ) Πνηνη νξγαληζκνί νλνκάδνληαη απνηθνδνκεηέο;                                             (κ.0,75)          

…………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………............ 

 

ΣΕΛΟ ΜΕΡΟΤ Α΄ 

 

ΜΕΡΟ Β΄ 

Να απανηήζεηε μόνο ζηιρ ηπειρ (3) από ηιρ ηέζζεπιρ επωηήζειρ πος 

ακολοςθούν. Κάθε επώηηζη βαθμολογείηαι με έξι (6) μονάδερ.  

 

1. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-4 πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.                   (κ.1)                                            

1………………………… 

2………………………… 

3………………………… 

4………………………… 

                                               

β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πην θάησ:                                                                    (κ.2)       

(ί) θπςειίδεο: …………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………............ 

(ίί) ιάξπγγαο:...…………………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………………….. 

γ) Η ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηύιηνπο ζε ζρήκα κηζνύ θξίθνπ γηα λα:                                                                                                                           

1 

2 

3 

4 
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                                                                                                                               (κ.2)      
(ί)................................................................................................................................... 

(ίί)………………………………………………………………………………………............ 

  

δ) Γπν παζήζεηο πνπ πξνθαιεί ην θάπληζκα είλαη:                                                (κ.1) 

(ί)................................................................................................................................... 

(ίί)………………………………………………………………………………………............ 

 

2. α) Όζν αθνξά ην όδνλ:  

 Πνύ βξίζθεηαη;                                                                                        (κ.0,25) 

................................................................................................................................. 

 Πνηα ηδηόηεηα έρεη;                                                                                  (κ.0,25) 

................................................................................................................................. 

 Πώο θαηαζηξέθεηαη;                                                                               (κ.0,25) 

................................................................................................................................. 

 Τη επηπηώζεηο ζα έρεη πηζαλή θαηαζηξνθή ηνπ;                                     (κ.0,25) 

      ................................................................................................................................ 

β) Να αλαθέξεηε δύν παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ ξύπαλζε ηνπ λεξνύ.           (κ.0,5) 

(ί)................................................................................................................................... 

(ίί).................................................................................................................................. 

 

 

γ) Να δώζεηε επαξθείο εμεγήζεηο γηα ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

επηξνθηζκνύ.                                                                                                          (κ.2) 
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......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

δ) Να αλαθέξεηε δύν ξύπνπο πνπ ζπλαληνύκε ζπρλά ζην έδαθνο:                  (κ.0,5) 

i) .............................................................. 

ii) .............................................................. 

ε) Τν άδσην είλαη ζεκαληηθό ζπζηαηηθό ησλ νξγαληθώλ νπζηώλ. Γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί όκσο πξώηα πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε ληηξηθά ηόληα. Να εμεγήζεηε 

απηνύο ηνπο δύν ηξόπνπο:                                                                                    (κ.2) 

 ............................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

3. α) Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ νη αξηζκνί ζην ζρήκα:                                              (κ.1) 

1………………………… 

2………………………… 

3………………………… 

4………………………… 

β) Τη είλαη ε αξζξίηηδα θαη πώο κπνξνύκε λα 

ηελ απνθύγνπκε;                            (κ.2) 

1 

2 

3 4 
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…………………………………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………………………............ 

γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο:                          (κ.1) 

(ί) εμάξζξσζε είλαη ……………………………………………………………...…….......... 

…………………………………………………………………………………………............ 

(ίί) ιόξδσζε είλαη ……………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………............ 

δ) (ί) Πνηνη είλαη νη ιόγνη πνπ πξνθαινύλ ηε ξαρίηηδα;                                           (κ.1) 

…………………………………………………………………………………………............ 

(ίί) Με πνηνπο ηξόπνπο κπνξνύκε λα ηελ απνθύγνπκε;                                        (κ.1)                              

…………………………………………………………………………………………............ 

 

4. α) (ί) Τη είλαη ε κόιπλζε;                                                                                     (κ.1) 

…………………………………………………………....................................................... 

...................................................................................................................................... 

(ίί) Να αλαθέξεηε δύν αζζέλεηεο πνπ νθείινληαη ζε βαθηήξηα;                              (κ.1)                                       

…………………………………………………………………………………....................... 

β) Να δώζεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεηαδίδεηαη κηα αζζέλεηα.                (κ.1) 

(ί) .................................................................................................................................. 

(ίί)………………………………………………………………………………………............ 
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γ) Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν << ζσκαηηθή εμάξηεζε>> από θάπνηα νπζία;              (κ.1) 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................              

δ) Να εμεγήζεηε πώο αληηδξά ν αλζξώπηλνο νξγαληζκόο ζε ζπλζήθεο ςειήο 

ζεξκνθξαζίαο;                                                                                                        (κ.2) 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

ΣΕΛΟ ΜΕΡΟΤ Β΄ 

ΜΕΡΟ Γ΄ 

Να απανηήζεηε μόνο ζηη μια (1) από ηιρ δύο επωηήζειρ. Η οπθή απάνηηζη 

βαθμολογείηαι με δώδεκα (12) μονάδερ. 

1. Μεηά από έληνλε κπτθή άζθεζε παξαηεξείηαη απώιεηα ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ κπ λα 

ζπζηέιιεηαη. 

α) Πώο νλνκάδεηαη ε θαηάζηαζε απηή;                                                               (κ.0,5)         

......................................................................................................................................                                                      

β) Να εμεγήζεηε πνύ νθείιεηαη;                                                                             (κ.1) 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

γ) Να δώζεηε νξηζκό ζηηο παξαθάησ ηδηόηεηεο ησλ κπώλ:                                    (κ.3) 

i) Μπτθόο ηόλνο 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
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ii) Μπτθή ζπζηνιή 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

iii) Διαζηηθόηεηα 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ηηο ζσζηέο ιέμεηο.                   (κ.2) 

(ί) Οη γξακκσηνί κύεο απαληώληαη ............................................................................... 

(ίί) Οη ιείνη κύεο απαληώληαη.......................................................................................... 

(ίίί) Ο θάζε κπο απνηειείηαη από πνιιέο........................................................................ 

πνπ θάζε κηα από απηέο πεξηέρεη πνιιέο...................................................................... 

ε) Να αλαθέξεηε δύν πιενλεθηήκαηα ιόγσ ηεο ηαθηηθήο άζθεζεο ζηελ πλεπκαηηθή 

πγεία ηνπ αλζξώπνπ·                                                                                         (κνλ.2)                                                                                       

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

ζη) Να αλαθέξεηε δύν πξνβιήκαηα πγείαο πνπ κπνξνύλ λα πξνθιεζνύλ από ηελ 

θαθή ζηάζε ηνπ ζώκαηνο·                                                                                  (κνλ.2) 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

δ) Να ζπκπιεξώζεηε ην επεξγεηηθό απνηέιεζκα πνπ επηθέξεη ην θάζε είδνο 

άζθεζεο ζηα πην θάησ:                                                                                   (κνλ.1.5) 

ΑΚΗΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ 

Κολύμπι  

Σέννιρ  

Υοπόρ  
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2. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα. (κ.1,5) 

 

 

 

 

 

β) Γηαηί ην δηάζηεκα κεηαμύ ελδέθαηεο θαη δέθαηεο έθηεο εκέξαο ηνπ θαηακήληνπ 

θύθινπ ηεο γπλαίθαο ιέγεηαη θξίζηκε πεξίνδνο;                                                  (κ.2,5) 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

γ) Να αλαθέξεηε δύν λνζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γελλεηηθό ζύζηεκα θαη ηνλ 

θπξηόηεξν ηξόπν κεηάδνζήο ηνπο·                                                                        (κ.2) 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

δ) Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο ηξόπνπο αληηζύιιεςεο·                                               (κ.2) 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

ε) Να δώζεηε ηνπο νξηζκνύο γηα ηα πην θάησ:                                                       (κ.4) 



 10 

(ί) Φίκσζε..................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

(ίί) Ολείξσμε.................................................................................................................. 

...................................................................................................................................... 

(ίίί) Έκκελε ξήζε........................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

(ίλ) Καηακήληνο θύθινο.................................................................................................. 

...................................................................................................................................... 

 

 

Η Γηδάζθνπζα              Ο Γηεπζπληήο  

 ...............................                                                                .................................                               

Κπξηαθή Οξθαλίδνπ                                                              Αζαλάζηνο Γεσξγηάδεο                                                     
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   ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΠΙΚΟΠΗ                                              ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012 – 2013 
 

ΓΡΑΠΣΔ  ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ 
ΣΗ  ΒΙΟΛΟΓΙΑ  ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ   

 
ΣΑΞΗ: Γ΄                     ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 13/6/2013               ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 8.00 – 10.00 π.κ. 
 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ......................................................................ΣΜΗΜΑ:........……… 
 
ΒΑΘΜΟ: ...................................................................... ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ............................. 
 
                                                                                                                                               
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 12 ζειίδεο. 
Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (Tipp Ex). 
Να ρξεζηκνπνηήζεηε κόλν κπιε πέλλα. 
________________________________________________________________________ 
 
ΜΔΡΟΣ Α: 
 
Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔΣ ηηο εξσηήζεηο. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 μονάδες. 
 
Δρώηηζη 1 
 
(α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηε 
      ζηήιε Γ.                                                                                                               (1,5 Μ) 
 
 

Α                          Β       Γ 
 
Α. Τδαηάλζξαθεο 

 
1. Γηαζπώληαη ζε γιπθεξόιε θαη ιηπαξά νμέα 

 
   Α …… 
 

 
Β. Πξσηετλεο 
 

 
2. Γηαζπώληαη ζε κνλνζαθραξίηεο 

 
   Β …… 

 
Γ. Ληπαξέο νπζίεο 
 

 
3. Γηαζπώληαη ζε ακηλνμέα 

 
   Γ …… 

 
 
(β) Να νλνκάζεηε δύν από ηηο ηξεηο ζπκπιεξσκαηηθέο νπζίεο πνπ παίξλνπκε από  
     ηηο ηξνθέο.                                                                                                               (1 Μ) 
 
    1.  …………………………………… 
 
    2.  …………………………………… 
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Δρώηηζη 2 
 
(α) Να γξάςεηε ηξεηο (3) ρξεζηκόηεηεο ηνπ ζθειεηνύ.                                              (1.5 Μ) 
 
     1.  ............................................................................................................................. 
 
     2. ............................................................................................................................. 
 
     3. ............................................................................................................................. 
 
(β)  Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηε 
      ζηήιε Γ.                                                                                                               (1 Μ) 
 
 

Α                          Β     Γ 
 
Α. Πεξηόζηεν 
 

 
1. Καηά πάρνο αύμεζε ησλ νζηώλ 

 
Α …… 

 
Β. πδεπθηηθόο ρόλδξνο 
 

 
2. Καηά κήθνο αύμεζε ησλ νζηώλ 

 
Β …… 

 
 

Δρώηηζη 3 
 
(α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηε 
        ζηήιε Γ.                                                                                                            (2,5 Μ) 
       

Α                          Β     Γ 
 
Α. Μήηξα 

 
1. Παξάγνπλ σάξηα 

 

 
Α …… 

 
Β. Κόιπνο 
 

 
2. Δδώ γίλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ  

 
Β …… 

 
Γ. άιπηγγα 
 

 
3. Δδώ γίλεηαη ε εθζπεξκάησζε  

 
Γ …… 

 
Γ. Ωνζήθεο 

 
4. Γηαηξνθή ηνπ εκβξύνπ 
 

 
Γ …… 

 
Δ. Οκθάιηνο ιώξνο 
 

 
5. Δδώ γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ 

 
Δ …… 
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Δρώηηζη 4 
 
 (α) Ο πην θάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζην θύηηαξν. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο  
      ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηε ζηήιε Γ.                             (2,5 Μ) 
 

Α                          Β     Γ 
 
Α. Ππξήλαο 
 

 
1. Πεξηέρνπλ ρισξνθύιιε 

 
Α …… 

 
Β. Κπηηαξηθό ηνίρσκα 
 

 
2. Κέληξα παξαγσγήο ελέξγεηαο 

 
Β …… 

 
Γ. Υισξνπιάζηεο 
 

 
3. Γίλεη ζηαζεξό ζρήκα ζην θπηηθό θύηηαξν 

 
Γ …… 

 
Γ. Ρηβνζώκαηα 
 

 
4. Πεξηέρεη ην ζύλνιν ζρεδόλ ηνπ  DNA 

 
Γ …… 

 
Δ. Μηηνρόλδξηα 
 

 
5. Δθεί γίλεηαη ε ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ 

 

 
Δ …… 

 
 
ΜΔΡΟΣ Β: 
 
Να απανηήζεηε ζηις 3 από ηις 4 ερωηήζεις. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε  
6 μονάδες.  
 
Δρώηηζη 1 
 
(α) Να νλνκάζεηε ηα θπξηώκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζην ζρεδηάγξακκα.      (2 Μ)  
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(β) Ση είδνπο άξζξσζε ζπλαληνύκε ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε θαη ηη θηλήζεηο 
      επηηξέπεη λα γίλνληαη;                                                                                      (1 Μ) 
 
      ……………………………………………………………………………………………. 
   
(γ) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηε 
      ζηήιε Γ.                                                                                                         (1.5 Μ) 
 

Α                          Β     Γ 
 
Α. Γηάζηξεκκα 
 

 
1. Απνκάθξπλζε νζηώλ από ηελ άξζξσζε 

 

 
Α …… 

 
Β. Δμάξζξσζε 
 

 
2. Ράγηζκα ή ζπάζηκν νζηνύ 
 

 
Β …… 

 
Γ. Κάηαγκα 
 

 
3. Σέλησκα ή ζπάζηκν ζπλδέζκσλ άξζξσζεο 

 
Γ …… 

 
Γ. Αξζξίηηδα 
 

 
4. πγθξαηεί ηα νζηά 

 
Γ …… 

 
Δ. Αξζξηθόο    
    ζύιαθαο 

 
5. Φζείξεηαη ν ρόλδξνο ή παξακνξθώλνληαη 

ηα νζηά ηεο άξζξσζεο 

 
Δ …… 

 
η. Αξζξηθόο  
     Υόλδξνο 

 
6. Πξνζηαηεύεη ηα νζηά από ηελ ηξηβή 

 
η …… 

 
 
(δ) Να νλνκάζεηε ηηο παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα  
      πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα.                                                                         (1.5 Μ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
          Καλνληθό          ……………..         ……………….     …………...... 
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Δρώηηζη 2 
 
(α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηε 
        ζηήιε Γ.                                                                                                             (2 Μ) 
 

Α                          Β     Γ 
 
Α. Λεπθά αηκνζθαίξηα 
 

 
1. Τπεύζπλα γηα ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο 

 
Α …… 

 
Β. Δξπζξά αηκνζθαίξηα 
 

 
2. Τπεύζπλα γηα ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ 

 
Β …… 

 
Γ. Αηκνπεηάιηα 
 

 
3. Τπεύζπλν γηα ηε κεηαθνξά ρξήζηκσλ 
    θαη άρξεζησλ νπζηώλ 

 
Γ …… 

 
Γ. Πιάζκα 

 
4. Τπεύζπλα γηα ηε δέζκεπζε θαη  
    κεηαθνξά ηνπ νμπγόλνπ 

 
Γ …… 

 
 
 
(β) Να εμεγήζεηε πσο πξνθαιείηαη:                                                                           (2 Μ) 
 
      1. Η θπζηθή αλνζία: ………………………………………………………………………… 
 
       ………………………………………………………………………………………………… 
 
       ………………………………………………………………………………………………… 
 
      2. Η ηερλεηή αλνζία: ...……………………………………………………………………… 
 
      …………………………………………………………………………………………………. 
 
      …………………………………………………………………………………………………. 
 
(γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο:                                                                       (2 Μ) 
 
      1. Οη νκάδεο αίκαηνο είλαη ………………………………………………………………… 
 
      2. Η δηαθνξά αλάκεζα ζην εκβόιην θαη ηνλ νξό είλαη …………………………………. 
 
          …………………………………………………………………………………………….. 
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Δρώηηζη 3 

 
Γίδεηαη ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα:  
 
 

 
 
 
(α) Να θηηάμεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα ρξεζηκνπνηώληαο ηέζζεξηο (4) νξγαληζκνύο  
      από  ηνπο πην πάλσ.                                                                                           (1 Μ) 
 
………………..            ………………..             ………………..           ……………....     
 
(β) Ολνκάζηε έλα παξαγσγό ζηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα. Καη γηαηί;               (0,5 Μ)   
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
(γ) Με ηελ βνήζεηα ηνπ ηξνθηθνύ πιέγκαηνο λα νλνκάζεηε:                                   (0,5 Μ) 
 

 ΄Δλα θαηαλαισηή 3εο ηάμεο: …………………………………………………… 
 

 Έλα θαηαλαισηή 2εο ηάμεο: ……………………………………………………… 
 

 (δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο αθόινπζεο 
       ιέμεηο: νηθνζύζηεκα, βηνθνηλόηεηα, βηόηνπνο, είδνο, αβηνηηθνύο, πιέγκα,  
       βηνηηθνύο, ηξνθηθέο.                                                                                             (2 Μ) 
 
      ηε Μεζόγεην ζάιαζζα δνπλ πνιινί δσληαλνί νξγαληζκνί πνπ απνηεινύλ ηνπο 
 
      ……………….. παξάγνληεο. Απηνί εμαξηώληαη άκεζα από ην λεξό, ηνλ αέξα, ην 
 
      θσο, ηε ζεξκνθξαζία δειαδή ηνπο ………………….. παξάγνληεο. Σν ζύλνιν 
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      απηώλ ησλ παξαγόλησλ βξίζθεηαη ζε δηαξθείο αιιειεπηδξάζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο 
 
      θαη απνηεινύλ έλα …………………… Έλα θνπάδη από ρειώλεο απνηεινύλ έλα 
 
      ………………….. πνπ δεη ζηε Μεζόγεην ζάιαζζα. Όια ηα δώα ηεο Μεζνγείνπ, ην 
 
      ζύλνιν ησλ θπηηθώλ θαη ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ δνπλ ζε απηή απνηεινύλ κηα  
 
       ……………………. . Οη ηξνθηθέο ηνπο εμαξηήζεηο δειαδή όιεο νη …………………. 
 
       αιπζίδεο θαίλνληαη ζε έλα ηξνθηθό ……………….. . Ο ηόπνο όπνπ δνπλ νη  
 
       νξγαληζκνί ιέγεηαη …………………… 
 
 

        (ε) Να βάλεηε ζε κύκλο ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηε ζωζηή απάνηεζε:           (1 Μ) 
 

Α. Οι καηαναλωηέρ ππώηερ ηάξερ ηπέθονηαι: 
 

1. με ζαπκοθάγα δώα  
2. με θςηά  
3. με θςηοθάγα δώα  
4. με νεκπή οπγανική ύλε 

 
B. Σηο ππώηο ηποθικό επίπεδο μιαρ πςπαμίδαρ βιομάδαρ ενηάζζονηαι:  
 

1. οι παπαγωγοί  
2. οι καηαναλωηέρ ππώηερ ηάξερ  
3. καηαναλωηέρ δεύηεπερ ηάξερ 
4. οι κοπςθαίοι καηαναλωηέρ 
 
 

        (ζη) Να γξάςεηε ζηελ αξρή θάζε πξόηαζεο Σ εάλ είλαη ζσζηή θαη Λ εάλ είλαη  
                Λάζνο.                                                                                                            (1 Μ) 
 
               1. …… Μηα ηξνθηθή αιπζίδα κπνξεί λα μεθηλήζεη από έλα εηεξόηξνθν    
                            νξγαληζκό. 
               2. …… ΄Δλαο  νξγαληζκόο κπνξεί λα αλήθεη ηαπηόρξνλα ζε πεξηζζόηεξεο    
                           από κηα ηξνθηθέο αιπζίδεο.                                                                                       
               3. …… Οη απνηθνδνκεηέο δηαζπνύλ ηηο νξγαληθέο νπζίεο ησλ λεθξώλ  
                           νξγαληζκώλ ζε αλόξγαλεο κε ηελ θσηνζύλζεζε. 
               4. …… Όια ηα πξάζηλα θπηά είλαη εηεξόηξνθνη νξγαληζκνί. 
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  Δρώηηζη 4 
 
(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην ζρεδηάγξακκα ηεο ηνκήο ηεο θαξδίαο.           (3 Μ) 
 
 
 

 
 
(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο θαηά ηελ κηθξή θπθινθνξία          (2 Μ) 
 
     ΄Αλσ θαη θάησ θνίιε θιέβα         δεμηόο θόιπνο         ……………………. 
 
              ………………….           ……………………         ……………………. 
 
              αξηζηεξόο θόιπνο.    
  
(γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ παξαθάησ πξόηαζε.                                                   (1 Μ) 
   
     ηελ πλεπκνληθή ………………….. ην αίκα πνπ θπθινθνξεί πεξηέρεη  κεγάιεο     
 
     πνζόηεηεο νμπγόλνπ θαη ζηελ πλεπκνληθή …………………… κεγάιεο πνζόηεηεο 
 
     δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 
 
 
ΜΔΡΟΣ Γ: 

 
Να απανηήζεηε ζε ΜΙΑ από ηις ΓΥΟ ερωηήζεις. Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε  
12 μονάδες. 

  

Δρώηηζη 1 
 
(α) Να ζπκπιεξώζεηε  ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο.                                                 (4 Μ)  
                                             
     1.  Γύν ηξόπνη αληηζύιιεςεο είλαη: α) ……………………… 
 
                                                             β) ……………………… 
 
 

 

 1. …………………………….. 

 2. ……………………………. 

 3. ……………………………. 

 4. ……………………………. 

 5. ……………………………. 

 6. ……………………………. 
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     2. Γύν αλίαηεο αζζέλεηεο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη: α) …………………….. 
 
                                                                                                   β) …………………….. 
 
     3. Γύν ηξόπνη κεηάδoζεο απηώλ ησλ αζζεληώλ είλαη: α) …………………………. 
 
                                                                                           β) …………………………. 
 
     4. Γύν ζσκαηηθέο αιιαγέο ζηα αγόξηα θαηά ηελ εθεβεία είλαη: 
 
         α) ……………………………………………………………….. 
 
         β) ……………………………………………………………….. 
 
 
(β)  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο  
      Γπλαίθαο.                                                                                                             (3 Μ) 
   
 

     
 
 
(γ) Ση ζεκαζία έρεη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ ην όξγαλν κε ηνλ αξηζκό 6, 
      ζην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα                                                                                (1 Μ) 
 
      …………………………………………………………………………………………… 
 
      ……………………………………………………………………………………………   
 
      …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

  
  1. …………………………….                                     
   
   2. …………………………… 
 
   3. …………………………… 
 
   4. …………………………… 
 
   5. …………………………… 
 
   6. …………………………… 
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 (δ) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηε        
      ζηήιε Γ.                                                                                                               (2 Μ)  
                                                                                                          

Α                          Β     Γ 
 
Α. Οηζηξαδηόιε 
 

 
1. Απνβνιή αγνληκνπνίεηνπ σαξίνπ 

 
Α …… 

 
Β. Καηακήληνο θύθινο 
 

 
2. Γπλαηθεία νξκόλε 

 
Β …… 

 
Γ.  Έκκελε ξήζε 
 

 
3. Δίλαη ε 11ε – 16ε κέξα ηνπ θύθινπ  

 
Γ …… 

 
Γ. Κξίζηκε πεξίνδνο 
 

 
4. Γηαξθεί 28 κέξεο 

 
Γ …… 

 
 
(ε) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηε        
      ζηήιε Γ.                                                                                                            (2 Μ)               
                                                                                                             
 

Α                          Β     Γ 
 
Α. πέξκα 
 

 
1. Σν άθξν ηνπ δέξκαηνο πνπ θαιύπηεη εμσηεξηθά 

ην πένο έρεη πνιύ κηθξό άλνηγκα 
         

 
Α …… 

 
Β. Σεζηνζηεξόλε 
 

 
2. Ο έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο παξακέλνπλ ζηελ 

θνηιηαθή πεξηνρή 
 

 
Β …… 

 
Γ.  Φίκσζε 
 

 
3. Απνηειείηαη   από ζπεξκαηνδσάξηα θαη 
     εθθξίκαηα  
 

 
Γ …… 

 
Γ. Κξπςνξρία 
 

 
4. Αλδξηθή νξκόλε 

 
Γ …… 
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Δρώηηζη 2    
 
(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην ζρεδηάγξακκα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.         (3 Μ)  
     

 
 
 
(β) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β ζηε 
      ζηήιε Γ.                                                                                                               (2 Μ) 
 

Α                          Β     Γ 
 
Α. Απνξξόθεζε 

 
1. Η δηάζπαζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζε 
    απινύζηεξεο 

 
Α …… 
 

 
Β. Πέςε 
 

 
2. Υξεζηκνπνίεζε από ηνλ νξγαληζκό ησλ 
    ηειηθώλ πξντόλησλ ηεο πέςεο γηα λα 
    θηηάμεη δηθέο ηνπ 

 
Β …… 

 
Γ. Αθόδεπζε 

 
3. Απνβνιή ησλ άρξεζησλ νπζηώλ από  
    ηνλ πξσθηό 

 
Γ …… 
 

 
Γ. Αθνκνίσζε 
 

 
4. Η κεηαθνξά ησλ απιώλ νπζηώλ από ην  
    έληεξν ζηελ θπθινθνξία 

 
Γ …… 

 
 
(γ) Να νλνκάζεηε ηνπο αδέλεο πνπ ζπλαληνύκε ζην πεπηηθό ζσιήλα θαζώο θαη    
     ηη παξάγεηαη ζηνλ θάζε έλα.                                                                                     (3 Μ) 
 
    1. ………………………………………. παξάγεη: …………………………………......... 
 
    2. ………………………………………. παξάγεη: ……………………………………….. 
 
    3. ………………………………………. παξάγεη: ………………………………………. 

 

   1. …………………………… 

 

   2. …………………………… 

 

   3. …………………………… 

 

   4. …………………………… 

 

   5. …………………………… 

 

   6. …………………………… 
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(δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο.                                   (2,5 Μ)                                                             
 

 1.  ην  ..................................., γίλεηαη ε ρεκηθή θαηεξγαζία ησλ ηξνθώλ. 
 

    2. ην θάησ κέξνο ηνπ παρένο εληέξνπ ππάξρεη ε ζθσιεθνεηδήο απόθπζε  
 
        ππνηππώδεο όξγαλν, ε θιεγκνλή ηεο νπνίαο ιέγεηαη ........................................  
  
    3. Η ππεξθαηαλάισζε ησλ ηξνθώλ νδεγεί ζηνλ ....................................... ελώ ε   
 
          έιιεηςε ηνπο ζηνλ .................................... 
 

 4. Ο θνηλόο ζσιήλαο πεπηηθνύ θαη αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ν ........................... 
 

(ε) Γηαηί ε δηαηξνθή καο πξέπεη λα πεξηέρεη ηξνθέο πινύζηεο ζε θσηικές ίνες;     (1,5 Μ) 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
       

Η διεσθύνηρια                          Σσνηονίζηρια Β.Γ.                   Οι ειζηγήηριες 
 

     ………………….                        ………………….                        …………………. 
  
      Διέλε ηαύξνπ                        ΄ Αληξε Ισάλλνπ                         Νίθε Βειάδε – Ισαλλίδνπ 
   
                                                                                                          …………………. 
 
                                                                                                           Αλζή Σεξεηά 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΕΑΚΑΚΗΟΤ               ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2012-2013  
 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 

ΣΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ’ ΣΑΞΖ  
 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ………………………………………………           ΑΡΗΘΜΟ: …………….. 

ΣΜΖΜΑ: ………………..          ΒΑΘΜΟ: ……………………………………………..... 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 4/6/2013          ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΣΖ: ……………………… 

ΩΡΑ: 07:45 – 09:45 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: ΓΤΟ (2) ΩΡΔ (ΓΗΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ – ΥΖΜΔΗΑ) 

 
 

Σν παξόλ εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε Α, Β, Γ θαη  8 ζειίδεο.  

Βαζκνινγείηαη κε 40/100 κνλάδεο. 

Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ / ηαηλίαο (tipp-ex).  

 

 

ΜΔΡΟ Α’ : Πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

δύν θαη κηζή (2,5) κνλάδεο.  

          Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο.  

 

Δξώηεζε 1 

Να αλαθέξεηε ζε πνην νξγαληθό ζύζηεκα αλήθεη θαζέλα από ηα πην θάησ όξγαλα ηνπ 

αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. Να ζπκπιεξσζεί ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί:  

(5 X 0,5 = 2,5 κνλ.)   

 

Όξγαλν Οξγαληθό ζύζηεκα 

  Καξδία  

  Δπηδηδπκίδεο  

  Λάξπγγαο  

  Ωνζήθε  

  Βξόγρνη  

 

 

 

 



2 

Δξώηεζε 2 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα κε ην 

γξάκκα () αλ είλαη ζσζηέο ή κε ην γξάκκα (Λ) αλ είλαη ιαλζαζκέλεο:  

(5 X 0,5 = 2,5 κνλ.)   

α. Οη θιέβεο κεηαθέξνπλ αίκα πξνο ηελ θαξδηά, δειαδή είλαη πξνζαγσγά αγγεία ( ….…) 

β.  Σα εξπζξά αηκνζθαίξηα έρνπλ ππξήλα (….…) 

γ. Οη αξηεξίεο έρνπλ ζθπγκό (….…) 

δ. Σα αηκνπεηάιηα είλαη ππεύζπλα γηα ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ (….…) 

ε. Σν πιάζκα είλαη ην άκνξθν ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο (….…) 

 

 

Δξώηεζε 3 

Να δώζεηε ηνπο ζσζηνύο όξνπο γηα ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ην γελλεηηθό 

ζύζηεκα: (5 X 0,5 = 2,5 κνλ.)   

 

α. Πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο παξακέλνπλ ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή 

………………………………………………………………………………………………………………. 

β. Έμνδνο ηνπ ζπέξκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ κεηά από εξέζηζκα ηνπ   

ππνζπλείδεηνπ ………………………………………………………………………………………….. 

γ. Δίλαη ην δηάζηεκα κεηαμύ ηεο 11εο θαη 16εο κέξαο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο γπλαίθαο 

θαηά ην νπνίν κπνξεί λα κείλεη έγθπνο ……………………………………………………………… 

δ. Απνηειείηαη από ηα ζπεξκαηνδσάξηα  θαη ηα εθθξίκαηα πνπ ηα ζπλνδεύνπλ ………….... 

………….……………………………………………………………………………………………………. 

ε.  Ζ απνβνιή αίκαηνο, θπηηαξηθώλ ππνιεηκκάησλ θαη ηνπ αγνληκνπνίεηνπ σαξίνπ από 

ηε κήηξα …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Δξώηεζε 4 

Να ζπζρεηίζεηε ηα κέξε ηεο ζηήιεο Α κε ηα κέξε ηεο ζηήιεο  Β πνπ αθνξνύλ ην 

εξεηζηηθό ζύζηεκα: (5 X 0,5 = 2,5 κνλ.)   
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                                     Α             Β  Α Β 

 

1) Αύμεζε ηνπ ζσξαθηθνύ θπξηώκαηνο   

 

α) Κάηαγκα 

  

1 

 

…... 

2) Μεηαηόπηζε ησλ κεζνζπνλδύιησλ δίζθσλ β) θνιίσζε  2 …... 

3) Αύμεζε ηνπ νζθπτθνύ θπξηώκαηνο γ) Γηάζηξεκκα 3 …... 

4) Ράγηζκα ή ζπάζηκν ελόο νζηνύ δ) Λόξδσζε 4 …... 

5) Σέλησκα ή ζπάζηκν ησλ ζπλδέζκσλ ηεο  

άξζξσζεο 

ε) Γηζθνπάζεηα 

ζη) Κύθσζε 

5 

 

…... 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β’ : Πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

έμη (6) κνλάδεο.  

Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΣΗ ΣΡΔΗ (3) εξσηήζεηο.  

 

Δξώηεζε 1 

α. Πώο ιέγεηαη ε πάζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην θπθινθνξηθό ζύζηεκα: (3 X 0,5 = 1,5 κνλ.)  

i. Πήμε κηθξήο πνζόηεηαο αίκαηνο ζε θάπνην αηκνθόξν αγγείν ………………………… 

ii. Αλεμέιεγθηε παξαγσγή ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ ………………………………………….. 

iii. Μεησκέλε παξαγσγή εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ …………………………………………… 

 

β. Αζζελήο ηεο νκάδαο αίκαηνο ΒRh¯   ρξεηάδεηαη αίκα. Να βάιεηε ζε θύθιν όινπο ηνπο 

πηζαλνύο αηκνδόηεο ηνπ, από ηνπο πην θάησ:   (1 κνλ.) 

ΑΒRh¯ ,     ΑRh+,      ARh¯,      ΒRh¯ ,      ΟRh+,        ΟRh¯,      ΒRh+ 

 

γ. Πνηα νκάδα αίκαηνο ραξαθηεξίδεηαη σο παγθόζκηνο δέθηεο αίκαηνο θαη γηαηί; 

  (1 κνλ.) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ. Να βάιεηε  (σζηό) ή Λ (Λάζνο) όπνπ ηζρύεη, ζην ηέινο θάζε πξόηαζεο ε νπνία 

αθνξά ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα: (5 X 0,5 = 2,5 κνλ.)   

 

i. Ζ Μεζνγεηαθή Αλαηκία είλαη θιεξνλνκηθή κνξθή αλαηκίαο   ( ………) 

ii. Βαιβίδεο έρνπλ κόλν νη αξηεξίεο  ( ………) 

iii. Ζ αηκνζθαηξίλε δίλεη ην θόθθηλν ρξώκα ζην αίκα  ( ………) 
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iv. Οη νξνί είλαη έηνηκα αληηζώκαηα πνπ ρνξεγνύληαη ζηνλ νξγαληζκό ζε πεξηπηώζεηο 

ζνβαξώλ αζζελεηώλ  ( ………) 

v. Καηά ηελ αηκνξξνθηιία ην αίκα πήδεη θαη απνθεύγνληαη νη αηκνξξαγίεο   ( ………) 

 

Δξώηεζε 2 

α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ησλ πξνηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ην Αλαπλεπζηηθό ύζηεκα: 

(4 X 0,5 = 2 κνλ.)   

i. Κνηλόο ζσιήλαο ηνπ Αλαπλεπζηηθνύ θαη ηνπ Πεπηηθνύ πζηήκαηνο ……………........... 

ii. Φέξεη ηηο θσλεηηθέο ρνξδέο θαη δεκηνπξγεί ηε θσλή ………………………………………. 

iii. Μηθξή πξνεμνρή πνπ θιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε …………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

iv. Μηθξνί ζάθνη πνπ απμάλνπλ ηελ επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ γηα λα δέρνληαη 

πεξηζζόηεξν νμπγόλν  …………………………………………………………………………… 

 

β. Να δώζεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ηξαρεία απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο 

δαθηύιηνπο ζρήκαηνο κηζνύ θξίθνπ: (2 κνλ.) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ. Ση εμππεξεηνύλ νη βιεθαξίδεο θαη ε βιέλλα ζην εζσηεξηθό ηεο κύηεο; (1 κνλ.) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ. Πώο επηηπγράλεηαη ε είζνδνο ηνπ αέξα ζηνπο πλεύκνλεο; (1 κνλ.) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δξώηεζε 3 

α. Να γξάςεηε ηξεηο (3) ρξεζηκόηεηεο ηνπ ζθειεηνύ θαη γεληθά ησλ νζηώλ:  

(3 X 0,5 = 1,5 κνλ.)  

i.   …………………………………………………………………………….…………………………… 

ii.  …………………………………………………………………………….…………………………… 

iii. …………………………………………………………………………………………………………. 
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β. Να ζπκπιεξώζεηε ην είδνο άξζξσζεο πνπ πεξηγξάθεη θαζεκηά από ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο θαη λα αλαθέξεηε έλα παξάδεηγκα γηα ηελ θαζεκηά: (3 X 1 = 3 κνλ.)   

i. Άξζξσζε πνπ δελ επηηξέπεη θακία θίλεζε ……………...................................................  

Παξάδεηγκα: ………………………………………………………………………………………… 

ii. Άξζξσζε πνπ επηηξέπεη πεξηνξηζκέλεο, κηθξέο θηλήζεηο ……………........................... 

Παξάδεηγκα: ………………………………………………………………………………………… 

iii. Άξζξσζε πνπ επηηξέπεη εθηεηακέλεο, κεγάιεο θηλήζεηο ……………............................. 

Παξάδεηγκα: ………………………………………………………………………………………… 

 

γ. Ση είλαη ε νζηενπόξσζε; Να δώζεηε δύν (2) ηξόπνπο πξόιεςεο θαη ζεξαπείαο ηεο:  

(1,5 κνλ.) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Δξώηεζε 4 

α. αο δίλεηαη πην θάησ ην ζρεδηάγξακκα ελόο καθξνύ νζηνύ. Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4 ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα:  

(4 X 0,25 = 1 κνλ.)  

 

 

Μέξνο 

 

1.  ………………………………………… 

2.  ………………………………………… 

3.  ………………………………………… 

4. ………………………………………… 
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β. Ση είλαη νη αξζξηθνί ρόλδξνη θαη πνηνο ν ξόινο ηνπο; (2 κνλ.) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ. Πνηνο ν ξόινο ηνπ πεξηόζηενπ ; (1 κνλ.) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ. Ση είλαη ε ξαρίηηδα; Να εηζεγεζείηε δύν (2) ηξόπνπο απνθπγήο ηεο:  (2 κνλ.) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ΜΔΡΟ Γ’ : Πεξηιακβάλεη δύν (2) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

δώδεθα (12) κνλάδεο.  

          Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΣΖ ΜΗΑ (1) εξώηεζε.  

 
Δξώηεζε 1 

Οη πην θάησ ππνεξσηήζεηο αθνξνύλ ην γελλεηηθό ζύζηεκα.  

 

α. αο δίλεηαη πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο. 

Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 4 ζπκπιεξώλνληαο ηνλ 

πην θάησ πίλαθα:   (4 X 0,25 = 1 κνλ.)  

 

 

Όξγαλν 

 

1.  ………………………………………… 

2.  ………………………………………… 

3.  ………………………………………… 

4. ………………………………………… 
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β. Ζ Δηξήλε θαη ν Αιέμεο είλαη δίδπκα αδέιθηα. Να εμεγήζεηε ηη είδνπο δίδπκα είλαη θαη 

πώο πξνέθπςαλ:   (2 κνλ.) 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

γ.  Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) ζσκαηηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα αγόξηα θαηά ηελ 

εθεβεία: (3 κνλ.) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο νξκόλεο  ζηηο νπνίεο νθείινληαη νη αιιαγέο πνπ παξαηεξνύληαη 

θαηά ηελ εθεβεία ζηα αγόξηα θαη ζηα θνξίηζηα:  (2 X 0,5 = 1 κνλ.) 

 

Αγόξηα:  ………………………………………………………………………………………………… 

Κνξίηζηα: ………………………………………………………………………………………………. 

 

ε. Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) ηξόπνπο πηζαλήο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηνπ AIDS: (3 κνλ.) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ζη. Να αλαθέξεηε ηα ηέζζεξα (4) πην βαζηθά βηνινγηθά εθθξίκαηα ηνπ κνιπζκέλνπ 

νξγαληζκνύ όπνπ βξίζθνληαη νη ηνί ηνπ AIDS θαη ηεο επαηίηηδαο Β:  (1 κνλ.) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ. Να αλαθέξεηε δύν (2) ρξεζηκόηεηεο  ησλ εθθξηκάησλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηα 

ζπεξκαηνδσάξηα ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα.  (2 x 0,5 = 1 κνλ.) 

i. .………………………………………………………………………………………………… 

ii. ………………………………………………………………………………………………… 
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Δξώηεζε 2 

Οη πην θάησ ππνεξσηήζεηο αθνξνύλ ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα.  

 

α. Να δώζεηε δύν (2) δηαθνξέο σο πξνο ηε κνξθή ή ηε ιεηηνπξγία κεηαμύ ησλ ιεπθώλ θαη 

ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ ηνπ αίκαηνο:  (2 κνλ.) 

i. .………………………………………………………………………………………………… 

   .………………………………………………………………………………………………… 

ii. ………………………………………………………………………………………………… 

   .………………………………………………………………………………………………… 

 

β. Να δώζεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θιεβώλ θαη ησλ αξηεξηώλ:  (2 κνλ.) 

i. .………………………………………………………………………………………………… 

   .………………………………………………………………………………………………… 

ii. ………………………………………………………………………………………………… 

         .………………………………………………………………………………………………… 

 

γ. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ηα εκβόιηα θαη ηη πξνθαινύλ; (2 κνλ.) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε αζεξνζθιήξσζε θαη λα δώζεηε δύν (2) παξάγνληεο πνπ 

δπλαηόλ λα ηελ πξνθαινύλ: (2 κνλ.) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ε. Πνηνο ρώξνο ηεο θαξδηάο έρεη παρύηεξν ηνίρσκα; Να δηθαηνινγήζεηε. (2 κνλ.) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ζη. Να δώζεηε δύν (2) νδεγίεο γηα απνθπγή παζήζεσλ ηεο θαξδηάο θαη ησλ αηκνθόξσλ 

αγγείσλ: (2 κνλ.) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

             Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 

 

                      ΡΔΝΑ  ΒΑΡΝΑΒΑ  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΟΤ ΜΑΜΑΝΣΟ ΣΡΑΥΩΝΙΟΤ  

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΜΑΘΗΜΑ :ΥΗΜΕΙΑ –ΒΙΟΛΟΓΙΑ     ΣΑΞΗ: Γ΄ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/2013 
ΩΡΑ : 7:45-09:45                           ΥΡΟΝΟ: 2.00 Ώρες  
         
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ : _____________________________________________________ 
 
ΣΜΗΜΑ : _______________  ΑΡΙΘΜΟ: ___________  ΒΑΘΜΟ  :_____________ 
          ΤΠΟΓΡΑΦΗ :______________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Οδεγίεξ :  Κα γνάθεηε μόκμ με μπιε ή μαύνμ μειάκη. 

  Δεκ επηηνέπεηαη ε πνήζε δημνζςηηθμύ. 

  Σμ γναπηό απμηειείηαη από μθηώ (8) ζειίδεξ 

 

ΙΓΡΟΣ Α ΄ Απμηειείηαη από ηέζζενηξ (4) ενςηήζεηξ. 

Κα απακηήζεηε ζε όιεξ ηηξ ενςηήζεηξ. Ηάζε ενώηεζε βαζμμιμγείηαη με 2,5 μμκάδεξ 

1. Κα ζομπιενώζεηε ηηξ πημ θάης πνμηάζεηξ.      (μμκ.2,5) 

α. Σα ζειοθά γεκκεηηθά θύηηανα(γαμέηεξ) είκαη……………………………………………………………………… 

β. Σμ όνγακμ ζημ μπμίμ μεγαιώκεη ημ έμβνομ είκαη………………………………………………………………… 

γ. Σμ όνγακμ πμο ηνμθμδμηεί ημ έμβνομ με ζνεπηηθέξ μοζίεξ θαη μλογόκμ είκαη …………………………… 

δ. Ε θμηκή έλμδμξ ηςκ μύνςκ θαη ημο ζπένμαημξ είκαη………………………………………………………………………. 

ε. Οη ανζεκηθμί αδέκεξ πμο πανάγμοκ ηα ζπενμαημδςάνηα είκαη………………………………………………………… 

2.α. Κα ελεγήζηε ηε δηαθμνά εκόξ επίθηεημο παναθηήνα από έκακ θιενμκμμηθό παναθηήνα.(μμκ.2) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

β. Κα δώζεηε από έκα πανάδεηγμα γηα ηα πημ θάης:       (μμκ.0,5) 

Ηιενμκμμηθμύ παναθηήνα ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Γπίθηεημο παναθηήνα ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.α. Ιε πμημ ηνόπμ μ αέναξ πμο πενκά από ηεκ νηκηθή θμηιόηεηα:    (μμκ.1,5) 

Τγναίκεηαη ; _________________________________________________________________ 

Θενμαίκεηαη:_________________________________________________________________ 

Ηαζανίδεηαη από ζθόκε θαη μηθνόβηα;________________________________________________ 
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β. Κα γνάρεηε δύμ ηνόπμοξ με ημοξ μπμίμοξ μπμνμύμε κα πνμζηαηέρμομε ημ ακαπκεοζηηθό μαξ 

ζύζηεμα.                         (μμκ.1)  

 ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4.Κα ακηηζημηπίζεηε ημκ θάζε όνμ ηεξ ζηήιεξ Α με ηε ζςζηή πνόηαζε ηεξ ζηήιεξ Β. (μμκ.2,5) 

 ηήιε Α      ηήιε Β 

α. Εμηάνζνςζε     1. Απμμάθνοκζε μζηώκ από ηεκ άνζνώζε…………… 

β. οκάζνςζε      2. Γπηηνέπεη πμιύ μεγάιεξ θηκήζεηξ μζηώκ………… 

γ. Γλάζνςζε       3. Σέκηςμα ή ζπάζημμ ζοκδέζμςκ……………. 

δ. Δηάζηνεμμα      4. Δεκ επηηνέπεη θηκήζεηξ μζηώκ…………….. 

ε. Δηάζνςζε       5. Γπηηνέπεη πενημνηζμέκεξ θηκήζεηξ  

       μεηαλύ ηςκ μζηώκ…………. 

ΙΓΡΟΣ Β΄ 

Από ηηξ ηέζζενηξ  (4) ενςηήζεηξ κα απακηήζεηε μόκμ ηηξ ηνεηξ (3). Ηάζε ενώηεζε 

βαζμμιμγείηαη με έλη (6) μμκάδεξ.  

1.α. Κα γνάρεηε ηη δείπκμοκ μη ανηζμμί ζημ ζπήμα.      (μμκ.1) 

 

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 

   

   

β. Πμημξ μ νόιμξ ;           (μμκ.1)   

i. Σεξ επηγιςηηίδαξ ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

ii. Σμο ιάνογγα ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

γ. Κα γνάρεηε ζε ηη  ελοπενεημύκ μη πόκδνηκμη δαθηύιημη μηζμύ θνίθμο ηεξ ηναπείαξ. (μμκ.2)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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δ. Κα ελεγήζεηε ημκ ζθμπό ηεξ ακαπκμήξ.        (μμκ.2)   

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2.α. Κα μκμμάζεηε ηα μένε ημο θοηηάνμο πμο δείπκμοκ μη ανηζμμί 1-4.   (μμκ.1) 

  

              1.____________________________________ 

            2.____________________________________ 

            3.____________________________________ 

            4.____________________________________ 

       

 

 

β. Κα γνάρεηε πμημξ είκαη μ νόιμξ ηςκ πημ θάης μνγακηδίςκ ημο θοηηάνμο:   (μμκ.3)  

ύμπιεγμα Golgi ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ιηημπόκδνηα_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ρηβμζώμαηα_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

      

γ. Κα γνάρεηε ηέζζενεηξ δηαθμνέξ δςηηθμύ θαη θοηηθμύ θοηηάνμο     (μμκ.2) 

    

ΦΥΤΖΗΟ ΗΥΤΤΑΡΟ ΔΩΖΗΟ ΗΥΤΤΑΡΟ 

1  

2  

3  

4  
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3.α. Κα ζομπιενώζεηε ημ πημ θάης ζπήμα ημο άκς άθνμο.     (μμκ.1) 

 

1.____________________________________ 

2.____________________________________ 

3.____________________________________ 

4._____________________________________ 

 

β. Κα ελεγήζεηε ημκ νόιμ ηςκ πημ θάης:        (μμκ.2)  

οδεοηηθόξ πόκδνμξ _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ανζνηθόξ πόκδνμξ ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

γ. Κα γνάρεηε ηέζζενεηξ (4) πνεζημόηεηεξ ημο ακζνώπηκμο ζθειεημύ.    (μμκ.2)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

δ. Κα ελεγήζηε ηη είκαη ε ναπίηηδα θαη κα ακαθένεηε δύμ (2) ηνόπμοξ γηα κα ηεκ απμθύγμομε.  (μμκ.1) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Πημ θάης θαίκμκηαη μη θανοόηοπμη δύμ αηόμςκ Α θαη Β :  

 

 

 

 

α. Κα γνάρεηε ακ ακήθμοκ ζε άκδνα ή γοκαηθά μη πημ πάκς θανοόηοπμη. Κα δηθαημιμγήζεηε  ηεκ 

απάκηεζή ζαξ.            (μμκ.1,5) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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β. Ση μκμμάδεηαη;           (μμκ.2) 

Δηπιμεηδέξ θύηηανμ _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Αιιειόμμνθα γμκίδηα ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ομόιμγα πνςμαημζώμαηα _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Απιμεηδέξ θύηηανμ _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

γ. αξ δίκμκηαη μη αθόιμοζμη γμκόηοπμη.: ΔΔ , Σζ , δδ , ζζ, ΣΔ, ΣΣ    (μμκ.2,5)  

Πμηα γμκίδηα είκαη επηθναηή; ____________________   

Πμηα γμκίδηα είκαη οπμιεηπόμεκα; _______________  

Πμηα άημμα είκαη μμόδογα; ____________________ 

Πμηα άημμα είκαη εηενόδογα; ____________________ 

Πμημη γμκόηοπμη εκώ είκαη δηαθμνεηηθμί έπμοκ ημκ ίδημ θαηκόηοπμ; _______________ 

 

ΙΓΡΟΣ Γ’  

Απμηειείηαη από δύμ (2) ενςηήζεηξ . Κα απακηήζεηε μόκμ ηε μία (1).Ηάζε ενώηεζε 

βαζμμιμγείηαη με (12) μμκάδεξ . 

1.α. Κα ζομπιενώζεηε ηηξ εκδείλεηξ ζημ παναθάης ζπήμα.     (μμκ.2,5) 

1.____________________________________ 

2.____________________________________ 

3.____________________________________ 

4._____________________________________ 

5._____________________________________ 

  

 

β. Πμημξ μ νόιμξ:            (μμκ.2) 

Σςκ ιεοθώκ αημμζθαηνίςκ; ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Σςκ ενοζνώκ αημμζθαηνίςκ; _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

γ. Κα ελεγήζηε ηηξ πημ θάης αζζέκεηεξ:        (μμκ.2) 

Θεοπαημία ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Αημμννμθηιία __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

δ. Κα γνάρεηε ηη δείπκμοκ μη ανηζμμί ζημ παναθάης ζπήμα:     (μμκ.1,5) 

1._______________________________________ 

      2._______________________________________ 

      3._______________________________________ 

       

 

 

 

ε. Κα γνάρεηε ηέζζενεηξ (4) δηαθμνέξ μεηαλύ ανηενηώκ θαη θιεβώκ.    (μμκ.2) 

ΑΡΤΕΡΖΓΣ ΦΘΓΒΓΣ 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

δ. Κα ελεγήζεηε ηε δηαθμνά μεηαλύ εμβμιίμο θαη μνμύ.      (μμκ.2) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2.α. Κα ζομπιενώζεηε ημ πημ θάης ζπήμα.       (μμκ.1)  

1.____________________________________ 

2.____________________________________ 

3.____________________________________ 

4._____________________________________ 
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β. Κα ελεγήζεηε, γηαηί μηα γοκαίθα ακ ένζεη ζε ζελμοαιηθή επαθή ζημ δηάζηεμα 11εξ – 16εξ εμέναξ ημο 

θαηαμήκημο θύθιμο, μέκεη έγθομξ.          (μμκ.2) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

γ. Ο πιαθμύκηαξ πνμμεζεύεη ημ έμβνομ με:        (μμκ.1)    

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

δ. Κα ζομπιενώζηε ηηξ παναθάης πνμηάζεηξ:       (μμκ.2)  

Ο θύνημξ αδέκαξ πμο πανάγεη εθθνίμαηα ζημ άκδνα είκαη  ________________________________ 

Οη ζειοθέξ μνμόκεξ είκαη _____________________________________________________ 

Οη ανζεκηθμί γμκάδεξ είκαη  _____________________________________________________ 

Ε μεηαβαηηθή πενίμδμξ μεηαλύ παηδηθήξ θαη ώνημεξ ειηθίαξ ιέγεηαη __________________________ 

 

ε. Κα ζομπιενώζεηε ημοξ ανηζμμύξ ζημ πημ θάης ζπήμα:      (μμκ.1) 

1.____________________________________ 

2.____________________________________ 

3.____________________________________ 

4._____________________________________ 

 

δ. Κα ελεγήζεηε ημοξ πημ θάης όνμοξ:        (μμκ.1,5) 

Φίμςζε ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Οκείνςλε ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Ηνορμνπία ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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ε. Κα ελεγήζεηε ηε δεμημονγία ηςκ μμκμδογςηηθώκ δηδύμςκ θαζώξ θαη ηε ζπέζε μμμηόηεηαξ πμο έπμοκ 

μεηαλύ ημοξ.            (μμκ.2)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

              

ζ. Κα ακαθένεηε δύμ πανάγμκηεξ πμο πνέπεη κα απμθεύγεη μηα έγθομξ γοκαίθα γηα κα έπεη έκα ογηέξ 

έμβνομ.                                                      (μμκ.1,5)   

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ΗΑΘΕ ΓΠΖΣΤΥΖΑ 

 

 

Οη εηζεγήηνηεξ          Ε Δηεοζύκηνηα 

Άκκα Υνηζημθή ΒΔ 

………………………………….                                                                       ………………………………………………… 

Κίθε οιηθηώημο 

……………………...                                                   Δςή Πμιοδώνμο Οδοζζέςξ  



 1 

 ΓΤΜΝΑΙΟ ΟΜΟΓΟΤ                        ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012 - 2013 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ……………………………………………………… 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                    ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΩΡΔ 

 

ΣΑΞΗ: Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ                           ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 5/06/2013 

  

Αξηζκόο ζειίδωλ: 9                                    ΒΑΘΜΟ: ………………… 

____________________________________________________________________ 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄:   Να απαληήζεηε θαη ηηο ηέζζεξεηο (4) εξωηήζεηο.  Κάζε ζωζηή 

απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 κνλάδεο. 

 

 

 

1. α) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρήκα.                                   (1,5κ) 
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β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πην θάησ νξγαληδίσλ; 

      η) Μηηνρόλδξηα ……………………………………………………………..   (0,25κ) 

     ηη) Ρηβνζώκαηα ……………………………………………………………..   (0,25κ) 

   

γ) Να γξάςεηε δπν(2) δηαθνξέο κεηαμύ θπηηθνύ θαη δσηθνύ θπηηάξνπ.        (0,5κ) 

    Ι) ………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………… 

  ΙΙ)  ………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Γίλνληαη νη γνλόηππνη:  aa, bb, BB, Bb, Aa, AA . Να γξάςεηε ηα: 

 

    Οκόδπγα άηνκα ………………………………………………………… 

 

    Δηεξόδπγα άηνκα ……………………………………………………….          (κ 1,5) 

 

    Δπηθξαηή γνλίδηα ………………………………………………………. 

 

    Τπνιεηπόκελα γνλίδηα …………………………………………………            (κ 1) 

 

 

 

3. Να δώζεηε ηνπο ζσζηνύο όξνπο γηα ηα πην θάησ πνπ αθνξνύλ ην γελλεηηθό 

ζύζηεκα.                                                                                                 (2,5κ) 

 

α) Όηαλ ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο παξακέλνπλ ζηελ θνηιηαθή πεξηνρή. 

     …………………………………………………………………………………. 

 

β) Δίλαη ην δηάζηεκα κεηαμύ ηεο 11εο  θαη 16εο κέξαο ηνπ θαηακήληνπ  

     θύθινπ ηεο γπλαίθαο …………………………………………………………. 

 

γ) Η απνβνιή αίκαηνο, θπηηαξηθώλ ππνιεηκκάησλ θαη ηνπ αγνληκνπνίεηνπ 

    σαξίνπ. …………………………………………………………………………. 

 

δ) Γηαξθεί ζπλήζσο 28 κέξεο …………………………………………………… 

 

ε) Πεξηβάιιεη θαη πξνζηαηεύεη ην έκβξπν κέζα ζηε κήηξα …………………..  

 

                                                



 3 

4. α) Να γξάςεηε 3 ιεηηνπξγίεο ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο.                    (1,5κ) 

Ι) ……………………………………………………………………………………. 

         ΙΙ) …………………………………………………………………………………… 

        ΙΙΙ) …………………………………………………………………………………… 

 

        β) Να γξάςεηε δπν (2) είδε νζηώλ θαη έλα παξάδεηγκα γηα ην θαζέλα.   (1κ) 

 

ΔΙΓΟ ΟΣΟΤ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΟΣΟΤ 

  

  

 

 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξεηο εξωηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν  ηηο ηξεηο.  

Κάζε ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 6 κνλάδεο. 

 

1. α) Να γξάςεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 

1 – 4 ζην ζρήκα:                                                                                           (κ 2) 

 

1. …………………………………….     

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

4. ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

           β) Να δώζεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ηξαρεία απνηειείηαη από  

               ρόλδξηλνπο δαθηύιηνπο ζρήκαηνο κηζνύ θξίθνπ.                               (κ 2) 

               Ι) ………………………………………………………………………………... 

              ΙΙ) …….................................................................................                           
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    γ) Γύν αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ εηζπλνή  είλαη:            (κ 2) 
 
              Οη πλεύκνλεο …………………………………………………….. 

              Σν δηάθξαγκα …………………………………………………….. 

 

 

 

2. α)  Η Νηθόι δηαζέηεη ηα παξαθάησ αιιειόκνξθα. Να αμηνπνηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο θαη 

λα ζπκπιεξώζεηε ηε ζηήιε «εκθάληζε ηεο Νηθόι»                                                      (κ 2) 

           

ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΟ 1 ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΟ 2 ΔΜΦΑΝΙΗ 

ΣΗ ΝΙΚΟΛ 

Μεγάια κάηηα (επηθξαηέο)  Μεγάια κάηηα (επηθξαηέο)  

Καζηαλά καιιηά (επηθξαηέο) Ξαλζά καιιηά (ππνιεηπόκελν)  

Καζηαλά κάηηα (επηθξαηέο) Γαιαλά κάηηα (ππνιεηπόκελν)  

Πξνζθνιιεκέλνη 

 ινβνί απηηώλ 

Πξνζθνιιεκέλνη 

 ινβνί απηηώλ 

 

 

 

 

   β) Να αληηζηνηρίζεηε ηα πην θάησ:  

 

        η) γνλίδην                                      δηαθνξεηηθά αιιειόκνξθα γνλίδηα      (κ 2)          

       ηη) νκόδπγν άηνκν                          ηκήκα ηνπ κνξίνπ DNA 

      iii) εηεξόδπγν άηνκν                        ην ζύλνιν ησλ γνληδίσλ ελόο νξγαληζκνύ                                           

      ηv) γνλόηππνο                                 ίδηα αιιειόκνξθα γνλίδηα         

 

 

      

    γ) Η Βεξόληθα έρεη κηα νπιή ζην πξόζσπν θαη ηώξα πνπ είλαη έγθπνο αλεζπρεί  

        πσο ην παηδί ηεο ζα θιεξνλνκήζεη ηελ νπιή.  Ση ζα ζπκβνπιεύαηε ηε  

        Βεξόληθα θαη πνην ζα ήηαλ ην επηρείξεκά ζαο; ……………………………….. 

        ………………………………………………………………………………………. 

        ………………………………………………………………………………      (κ 2) 
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3. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε 1 – 5 ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο.            (κ 2,5) 

 

      

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ νξγάλνπ κε ηνλ αξηζκό 3;                                    (κ 2) 

    Ι) …………………………………………………………………………………….. 

   ΙΙ) …………………………………………………………………………………….. 

 

γ) Να γξάςεηε 3 ηξόπνπο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ HIV;                                      (κ 1,5)  

    Ι) …………………………………………………….. 

   ΙΙ) …………………………………………………….. 

  ΙΙΙ) …………………………………………………….. 

 

 4. α) ηα πνληίθηα, ην γνλίδην Μ, καθξηά πόδηα είλαη επηθξαηέζηεξν ηνπ γνληδίνπ  κ, γηα 
θνληά πόδηα.  
    

     Ι) Να δώζεηε ηνπο γνλόηππνπο γηα έλα: 

         Οκόδπγν πνληίθη κε καθξηά πόδηα ………………. 

         Πνληίθη κε θνληά πόδηα …………………………….                                 (κ 1) 

 

 1 

 3 

 4 

 2 

 5 

 6 Αιδοίο 

Αλαπαξαγωγή 
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    ΙΙ) Να δείμεηε ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ εηεξόδπγωλ πνληηθώλ κε καθξηά πόδηα. 

 

                        (P )        _______________   X _____________ 

      Γελλεηηθά θύηηαξα  ________________________________ 

                  F1             ________________________________ 

               Φαηλόηππνη   ________________________________                     (κ 4) 

     

 

 

   β) Πνηνο Νόκνο ηνπ Μέληει αληηπξνζσπεύεηαη ζηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε; 
       Να δηαηππώζεηε ην Νόκν απηό.                                                                 (κ 1) 
         
       ……………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………  

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄:  Απνηειείηαη από δύν εξωηήζεηο. Να απαληήζεηε κόλν ηε κία. Κάζε 

ζωζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 12 κνλάδεο. 

 

 

 

1.  ηα πην θάησ ζρήκαηα θαίλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα κηαο γπλαίθαο:    

 

         

      

                  ρήκα 1                                ρήκα 2                                     ρήκα 3 

 

α) Να ηνπνζεηήζεηε ηα πην πάλσ ζρήκαηα ζύκθσλα κε ηε ζεηξά πνπ έρνπλ ζηνλ 

θαηακήλην θύθιν ηεο γπλαίθαο.                                                                     (κ  1,5) 

   Πξώην…………………  Γεύηεξν ……………….  Σξίην ………………… 
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β) Πώο ιέγεηαη ε ειεπζέξσζε ηνπ σαξίνπ θαη πόηε γίλεηαη ζηνλ θαηακήλην  

     θύθιν ηεο γπλαίθαο; …………………………………………………………   ( κ 2) 

 

γ) Πώο νλνκάδεηαη ην θύηηαξν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί κεηά ηε γνληκνπνίεζε; 

    ………………………………………………………………………………….    (κ 1)  

             

δ) Ι) Πνύ νδεγείηαη ην γνληκνπνηεκέλν σάξην κεηά ηε γνληκνπνίεζή; 

     …………………………………………………………………………………     (κ 1) 

 

   ΙΙ) Ση ζα ζπκβεί εάλ δελ γίλεη γνληκνπνίεζε; ………………………………       

     …………………………………………………………………………………     (κ 1) 

 

ε) Ο Γηάλλεο θαη ν Γηώξγνο είλαη δίδπκα αδέιθηα. Μνηάδνπλ ηόζν πνιύ, 

    πνπ αθόκε θαη ε κεηέξα ηνπο κπεξδεύεη. 

    Ι) Ση είδνπο δίδπκα είλαη ν Γηάλλεο θαη ν Γηώξγνο;…………………………   ( κ 1) 

    ΙΙ) Πώο δεκηνπξγνύληαη ηα δίδπκα απηά;                                                      (κ 2) 

    ………………………………………………………………………………….. 

    …………………………………………………………………………………..    

    

 ζη) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά:                                                               (κ2,5)                                                              

    Ο πιαθνύληαο πξνκεζεύεη ην έκβξπν κε ……………  θαη …………………. 

    Δπίζεο απνκαθξύλεη ……………………………………………………………  

    Η έγθπνο πξέπεη λα απνθεύγεη ………………….. θαη ……………………….     
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2. ην ζρήκα απεηθνλίδεηαη έλα ηξνθηθό πιέγκα ελόο νηθνζπζηήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Πνηνη είλαη νη παξαγσγνί θαη γηαηί νλνκάδνληαη έηζη;                         (κ 2) 

     ………………………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………..                                                                                                                     

β) Να νλνκάζεηε έλα θαηαλαισηή 1εο ηάμεο θαη έλα θαηαλαισηή 2εο ηάμεο              

θαηαλαισηήο 1εο ηάμεο ………………………………………………         ( κ1) 

           θαηαλαισηήο 2εο ηάμεο .……………..………………………………         (κ 1) 

 

γ) Αλ έξζνπλ ζηελ πεξηνρή αθόκε δύν θνπθνπβάγηεο, πώο αλακέλεηαη λα     

    επεξεαζηεί ν αξηζκόο ησλ θηδηώλ θαη γηαηί; 

    ……………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………. (κ 2) 

δ) Να ζρεκαηίζεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα ζύκθσλα κε ην πην πάλσ 

    ηξνθηθό πιέγκα. 

 

           …………………   ……………………     …………………..     ……………….. 

                                                                                                               (κ 2) 
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ε) η) Πνηνη νξγαληζκνί ιέγνληαη απνηθνδνκεηέο;                                    (κ 2) 

       ………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………… 

 

    ηη) Πνηνο ν ξόινο ησλ απνηθνδνκεηώλ ζην πεξηβάιινλ;       

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….     

 

ζη) Να ζπκπιεξώζεηε ηα πην θάησ:                                                    ( 2 κ) 

      Ι) Ο ιαγόο ηξνθηθνύ πιέγκαηνο έρεη 48 ρξσκαηνζώκαηα. 

         Πόζα ρξσκαηνζώκαηα έρεη: 

         ν αξζεληθόο ιαγόο ……………….. , ν ζειπθόο ιαγόο ……………… 

         ην ζπεξκαηνδσάξην ηνπ ιαγνύ …………………………………….. 

         ην σάξην ηνπ ιαγνύ ……………………………                          

      

 

 

 

 

 

 

     Ο Διευθυντής             Η Συντονίστρια                Η Εισηγήτρια                                                                                         

 

 

 

      Παντελής Ιωάννου                              Λουίζα Σαζοφ                         Ασπασία Κωνσταντίνου           

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                       

 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΓΗΓΙΔ 

 

- Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από 9 ζειίδεο. 

- Οη απαληήζεηο γξάθνληαη πάλσ ζην δνθίκην ην νπνίν ζα επηζηξαθεί ζην ηέινο ηεο εμέηαζεο. 

- Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

- Σν παξόλ εμεηαζηηθό δνθίκην βαζκνινγείηαη κε 40 κνλάδεο. 

 

 

ΜΔΡΟ Α:  

Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 κνλάδεο. 

 

1. Να αληηζηνηρίζεηε ηα δεδνκέλα ησλ δύν ζηειώλ.          [2,5κ] 

 

Α Β  

1. Κάηαγκα • Κάκςε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πξνο ηα πιάγηα   

2. Δηάζηξεκκα • Αύμεζε ηνπ ζσξαθηθνύ θπξηώκαηνο  

3. Λόξδσζε  • Αύμεζε ηνπ νζθπτθνύ θπξηώκαηνο   

4. Κύθσζε • Σέλησκα ή ζπάζηκν ησλ ζπλδέζκσλ ηεο άξζξσζεο  

5. θνιίσζε • Ράγηζκα ή ζπάζηκν ηνπ νζηνύ   

  

 

2.  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο.     [2,5κ] 

 Οη αδέλεο πνπ είλαη πξνζαξηεκέλνη ζην πεπηηθό ζύζηεκα είλαη …………………………, 

……………………………, ………………………………. 

 Σα 4 είδε ησλ δνληηώλ πνπ έρεη ν άλζξσπνο είλαη ………………………….., ………………………,  

………………………… θαη …………………....... 

 Σα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο είλαη ………………………………, …………………………… θαη 

………………………………….. 

 

   

ΑΠΔΗΣΔΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ                                                       ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 

 

ΓΡΑΠΣΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                             ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 12 / 06 / 2013 

ΣΑΞΗ: Γ’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ                                                            ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 1 ΩΡΑ ΚΑΙ 20 ΛΔΠΣΑ 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : …………………………………………………………          

ΣΜΗΜΑ :…………………………………………………………………………        

 ΒΑΘΜΟ : ……………………………………………………………………… 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ   ΚΑΘΗΓΗΣΗ : …………………………………………………. 
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3. Να αληηζηνηρίζεηε ηα δεδνκέλα ησλ δύν ζηειώλ.       [2,5κ] 

 

       Α Β  

1. Οκθάιηνο ιώξνο • Πξνζηαζία εκβξύνπ  

2. άιπηγγεο • Δηαηξνθή εκβξύνπ  

3. Ακληαθό πγξό • πλδέεη ην έκβξπν κε ηε κεηέξα  

4. Πιαθνύληαο • Χώξνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ   

5. Μήηξα • πλδέεη ηε κήηξα κε ηελ σνζήθε  

6. Ωνζήθε   

 

 

4. Να αλαθέξεηε πέληε γλσξίζκαηα ηνπ αλζξώπνπ πνπ ηνλ θάλνπλ λα μερσξίδεη από ηα άιια ζειαζηηθά.  

[2,5κ] 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ΜΔΡΟ Β:  

Από ηηο 4 εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ηηο 3.  Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 6  κνλάδεο. 

 

1. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρήκα.      [2κ] 

 

 

1. ……………………………………… 

2. ............................................................ 

3. ............................................................ 

4. ............................................................ 

5. ............................................................ 

6. ............................................................ 

7. ............................................................ 

8. ............................................................ 

 

 8 

7 

6 

5 

1 

2 

3 

4 
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(β) Γηαηί νη θπηηθέο ίλεο είλαη απαξαίηεηεο ζηε δηαηξνθή καο αθνύ δελ πέπηνληαη θαη δελ απνξξνθνύληαη;  

[2κ] 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

(γ) Πνύ παξάγεηαη, πνύ απνζεθεύεηαη, πνύ εθθξίλεηαη θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ρνιήο;       [2κ] 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

2. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ην ζρήκα.      [1,5κ] 

 

1. ............................................................... 

2. ............................................................... 

3. ............................................................... 

4. ............................................................... 

5. ............................................................... 

6. ............................................................... 

 

 

 

 

                        

 

      (β) Πνύ βξίζθεηαη θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ηξηγιώρηλαο βαιβίδαο;       [1κ] 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

1 

4 

3 
6 

5 
2 



 4 

 

      ((γ) Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ θιεβώλ θαη αξηεξηώλ.     [2κ] 

      ………………………………………………………………………………………………………………….. 

      ………………………………………………………………………………………………………………….. 

      ………………………………………………………………………………………………………………….. 

      …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(δ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πην θάησ ζπζηαηηθώλ ηνπ αίκαηνο;      [1,5κ] 

 Εξπζξά αηκνζθαίξηα: ............................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 Λεπθά αηκνζθαίξηα: ................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

 Αηκνπεηάιηα: ............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

 

 

3. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα ζρήκαηα.     [2κ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

5. ………………………………… 

6. ………………………………… 

7. ………………………………… 

8. ………………………………… 

9. ………………………………… 

10. ………………………………… 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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 (β) Ση γλσξίδεηε γηα ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πην θάησ νξγαληδίσλ ηνπ θπηηάξνπ.       [4κ] 

 Ππξήλαο: .................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

 

 Πιαζκαηηθή κεκβξάλε: ............................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

 

 Μηηνρόλδξην: ............................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

 

 Χισξνπιάζηεο: ........................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

 

 

4. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ην ζρήκα.       [2κ] 

 

 

1. .................................................. 

2. .................................................. 

3. .................................................. 

4. .................................................. 

5. .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Να εμεγήζεηε πνηα είλαη ε θξίζηκε πεξίνδνο ζε έλα θαηακήλην θύθιν ησλ 28 εκεξώλ.         [2κ] 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

.............................................................................................................................................................................. 

 

5 

3 

4 

2 

1 
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(γ) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε θξπςνξρία, ηη πξνβιήκαηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη πώο δηνξζώλεηαη.       

[2κ] 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

ΜΔΡΟ Γ: (12 μονάδες) 

Να απαληήζεηε μόνο ηη μία από ηηο δύν εξσηήζεηο.  

 

 

1. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ην ζρήκα.         [3,5κ] 

 

 

1. ......................................................... 

2. ......................................................... 

3. ......................................................... 

4. ......................................................... 

5. ......................................................... 

6. ......................................................... 

7. ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Να εμεγήζεηε πώο γίλεηαη ε θαηά πάρνο θαη ε θαηά κήθνο αύμεζε ησλ νζηώλ.          [1κ] 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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 (β) Να ζπκπιεξώζεηε ην ζρήκα.         [1,5κ] 

 

 

 

 Εμεγήζηε ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ νξγάλνπ κε αξηζκό 1.               [1κ] 

…………………………………………………………………………………………………………………..

.............................................................................................................................................................................. 

 

 Εμεγήζηε ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ νξγάλνπ κε αξηζκό 3.               [1κ] 

…………………………………………………………………………………………………………………..

.............................................................................................................................................................................. 

 

 Εμεγήζηε ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ νξγάλνπ κε αξηζκό 4.               [1κ] 

…………………………………………………………………………………………………………………..

.............................................................................................................................................................................. 

 

(γ) Πνηα είλαη ηα 3 είδε αξζξώζεσλ θαη ηη γλσξίδεηε γηα ην θάζε έλα από απηά; Δώζηε παξάδεηγκα γηα ην 

θάζε είδνο.       [3κ] 

 

i. ..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

ii. ..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

iii. ..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
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2. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ην ζρήκα.      [3κ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) Να εμεγήζεηε πώο δεκηνπξγείηαη ε ηεξεδόλα ησλ δνληηώλ, ηη πξνβιήκαηα πξνθαιεί θαη πώο κπνξνύκε 

λα ηελ απνθύγνπκε.       [2,5κ] 

 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 

(γ) Να αλαθέξεηε 4 ξόινπο-ζθνπνύο πνπ εμππεξεηεί ην θπθινθνξηθό ζύζηεκα.       [2κ] 

i. .................................................................................................................................................................. 

ii. .................................................................................................................................................................. 

iii. .................................................................................................................................................................. 

iv. .................................................................................................................................................................. 

 

 

1 

2 

3 

4 
6 

5 
 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

4. ……………………………… 

5. ……………………………… 

6. ……………………………… 
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 (δ) Να γξάςεηε 4 δηαθνξέο κεηαμύ ιεπθώλ θαη εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ.       [2κ] 

 

Δρσθρά αιμοζθαίρια Λεσκά αιμοζθαίρια 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

(ε) Να πεξηγξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο θαηά ηε κηθξή θπθινθνξία.         [3κ] 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

.............................................................................................................................................................................. 

                

 

 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

 

 Νεόθπηνο Παπατσάλλνπ 

 

 

 

 



 1 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΦΧΝΑ                                                                           ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013   

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

ΣΑΞΗ                          : Γ΄ 

 

ΜΑΘΗΜΑ                 : ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ       : 07/06/2013                                   ΒΑΘΜΟ   :  ……………………… 

                (Ολογπάθωρ) 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ                : 2 Ώπερ 

 

ΧΡΑ                          :8.00΄ - 10.00΄ π.μ                                 ΤΠΟΓΡΑΦΗ : ………………..…………… 

 

ΣΟ ΓΡΑΠΣΟ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 7 ΕΛΙΔΕ 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : …………………………………………………...  ΣΜΗΜΑ:…….  ΑΡ.: ……. 

 

ΜΔΡΟ Α΄ 

Να απανηήζεηε και ηιρ ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ .  

Κάθε απάνηηζη βαθμολογείηαι με 2,5 μονάδερ. 

 

Δπώηηζη 1 :  
Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο :                                                                          (κ.2,5) 

α) Σα ζπεξκαηνδσάξηα πνπ ελαπνηίζεληαη κέζα ζηνλ ……………….. ζπλαληνύλ ην σάξην κέζα ζηνλ 

……………………. 

β) Σν απνηέιεζκα ηεο έλσζεο ηνπ σαξίνπ κε ην ζπεξκαηνδσάξην είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ ………………., 

ην νπνίν απνηειεί ην ………………………………………………………. 

γ) Οη όξρεηο παξάγνπλ ηελ νξκόλε ……………………… θαη πξνζηαηεύνληαη από ην ………………. 

δ) Σν γνληκνπνηεκέλν σάξην εκθπηεύεηαη ζηε ……………. θαη εμειίζζεηαη ζε …………………  

ε) Ζ επηδηδπκίδα ρξεζηκεύεη γηα ηελ παξαγσγή …………………… θαη σο ……………………………….. 

 

Δπώηηζη 2 :  

α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 έσο 4.                                                                    (κ.1)  

 

 1……………………………….   

 2………………………………. 

 3………………………………. 

 4………………………………. 

 

 

 

β) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο αξηεξίεο θαη θιέβεο.                                                      (κ.1) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Ση είλαη ε αζεξνζθιήξσζε;                                                                                                               (κ.0,5) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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Δπώηηζη 3 :  

α) Να νλνκάζεηε ηα θπξηώκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.            (κ.1) 

 

 
 

 

β) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο I κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο II.                                   (κ.1,5) 

           ηήιε I                                             ηήιε II 

Α. Κάηαγκα 1. Κάκςε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πξνο ηα πιάγηα 

Β. Λόξδσζε 2. Σέλησκα ή ζπάζηκν ησλ ζπλδέζκσλ 

Γ. Ραρίηηδα 3. Ράγηζκα ή ζπάζηκν νζηνύ 

Γ. Γηάζηξεκκα 4. Απνκάθξπλζε αξζξηθώλ επηθαλεηώλ 

Δ. Δμάξζξσζε 5. Αύμεζε νζθπτθνύ θπξηώκαηνο 

Σ. θνιίσζε 6. Έιιεηςε βηηακίλεο D 

 

         Α         Β          Γ          Γ           Δ         Σ 

      

 

 

Δπώηηζη 4 :  

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ην θαηάιιειν όξγαλν:                                                (κ.1) 

● Κνηλό όξγαλν αλάκεζα ζην αλαπλεπζηηθό θαη πεπηηθό ζύζηεκα …………………………. 

● Όξγαλν πνπ απνηειείηαη από ρόλδξηλνπο δαθηπιίνπο κηζνύ θξίθνπ ……………………… 

● Όξγαλν πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ησλ δύν πλεπκόλσλ ……………………. 

● Μηθξή πξνεμνρή πνπ θιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε ……………….. 

 

β) Δθηόο από ηελ αλαπλνή ζε ηη άιιν ρξεζηκεύεη ν ιάξπγγαο; Να εμεγήζεηε.                                       (κ.1) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Να γξάςεηε δύν (2) επηπηώζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ.                                  (κ.0,5) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΔΡΟ Β΄ 

Να απανηήζεηε ζε ηπειρ (3) από ηιρ ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ. 

Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι (6) μονάδερ. 

 

Δπώηηζη 1 :  

α) Δθηόο από ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο (ζεξεπηήο – ζήξακα), πνηεο άιιεο ζρέζεηο κπνξεί λα αλαπηύμνπλ 

άηνκα από δηαθνξεηηθνύο πιεζπζκνύο;                                                                                                   (κ.1) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

β) Να εμεγήζεηε ηα πην θάησ :                                                                                                                 (κ.2) 

● Οηθνζύζηεκα : …………………………………………………………………………………………….. 

.......................................................................................................................................................................... 

● Απνηθνδνκεηέο : …………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

γ) Παξαηεξώληαο ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα, λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ : 

 

                                   
 

 

 

 

i) Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα, λα γξάςεηε :                                                                            (κ.1) 

Έλα παξαγσγό  

Έλα θαηαλαισηή 1
εο 

ηάμεο  

Έλα θαηαλαισηή 2
εο

 ηάμεο  

Έλα θαηαλαισηή 3
εο 

ηάμεο  

 

ii) Πνην είδνο αλ πάςεη λα ππάξρεη κπνξεί λα θαηαξξεύζεη ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα; 

Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                                                    (κ.2)  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Δπώηηζη 2 :  

α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ην θαηάιιειν νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ:                     (κ.1) 

● Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό …………………….. 

● Υξεζηκεύεη ζηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζύλζεζεο ………………………… 

● Απνζήθεο ζξεπηηθώλ νπζηώλ ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ …………………… 

● Πεξηέρεη έλδπκα γηα ηελ απνηθνδόκεζε (δηάζπαζε) νπζηώλ  ……………………… 

 

β) Να νλνκάζεηε:                                                                                                                                      (κ.1) 

● Έλα κνλνθύηηαξν επθαξπσηηθό νξγαληζκό ……………………………… 

● Έλα κνλνθύηηαξν πξνθαξπσηηθό νξγαληζκό …………………………… 

 

γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πην θάησ νξγαληδίσλ ηνπ θπηηάξνπ:                                                         (κ.1,5) 

● Κπηηαξηθή κεκβξάλε : …………………………………………………………………………………….. 

........................................................................................................................................................................... 

● Μηηνρόλδξηα : ……………………………………………………………………………………………... 

● Ρηβνζώκαηα : ……………………………………………………………………………………………... 

 

δ) Να βάιεηε (+) ζηηο πην θάησ θπηηαξηθέο δνκέο (νξγαλίδηα), εάλ ππάξρνπλ ζην αληίζηνηρν θύηηαξν 

(θπηηθό, δσηθό, βαθηεξηαθό), πνπ ζαο δίλνληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα:                                               (κ.2,5) 

     Οξγαλίδην      Δπθαξπσηηθό      Δπθαξπσηηθό    Πξνθαξπσηηθό 

         Φπηηθό           Εσηθό         Βαθηήξην 

Ππξήλαο    

Υισξνπιάζηεο    

Κπηηαξηθή κεκβξάλε    

Κπηηαξόπιαζκα    

Κπηηαξηθό ηνίρσκα    

Ρηβνζώκαηα    

 

Δπώηηζη 3 :  

α) Να γξάςεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηξεηο (3) δηαθνξέο αλάκεζα ζηα εξπζξά θαη ζηα ιεπθά  

 αηκνζθαίξηα.                                                                                                                                          (κ.1,5) 

           ΔΡΤΘΡΑ ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΑ            ΛΔΤΚΑ ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΑ 

  

  

  

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο :                                                                                     (κ.2,5) 

● Σα εκβόιηα πεξηέρνπλ ……………………………………………………………………………………... 

● Ζ αλεμέιεγθηε παξαγσγή ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ ιέγεηαη …………………. 

● Σν πύν πεξηέρεη ……………………………………………………………………………………………. 

● Ζ αληθαλόηεηα πήμεο ηνπ αίκαηνο ιέγεηαη ………………………… 

● Οπζίεο πνπ παξάγνληαη από ηα ιεκθνθύηηαξα ……………………. 

 

γ) ε πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα δώζεη αίκα :                                                                                 (κ.1) 

● Ζ νκάδα αίκαηνο Β ζεηηθό ……………………………….. 

● Ζ νκάδα αίκαηνο Ο αξλεηηθό …………………………….  

 

δ) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο θαηά ηελ κηθξή θπθινθνξία.                                           (κ.1)  

δεμηόο θόιπνο→…………………………..→………………………….→…………………………→ 

………………………...→ αξηζηεξόο θόιπνο 
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Δπώηηζη 4 :  

α) Να νλνκάζεηε ηα νζηά κε αξηζκνύο 1 έσο 8 πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα 

 ηνπ ζθειεηνύ.                                                                                                                                           (κ.2) 

 

  

  

1……………………………. 

                                                     2……………………………. 

                                                     3……………………………. 

                                                     4……………………………. 

                                                     5……………………………. 

                                                     6……………………………. 

                                                     7……………………………. 

                                                     8……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο :                                                                                        (κ.2)  

● Ζ θαηά πάρνο αύμεζε ησλ νζηώλ επηηπγράλεηαη από ην ……………………………. θαη ε θαηά κήθνο 

από ην…………….................  ………………. 

● Οη αλόξγαλεο νπζίεο ησλ νζηώλ είλαη ην ……………. θαη ηα ……………………. ………………., ηα 

νπνία πξνζδίδνπλ ζηα νζηά ………………………. θαη…………………………… 

● Ζ νξγαληθή νπζία ησλ νζηώλ είλαη ε …………… θαη δίλεη ζηα νζηά ……………. θαη ………………. 

 

γ) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα ηκήκα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 

 

                              
 

i) Να νλνκάζεηε ην κέξνο κε αξηζκό 1 θαη λα γξάςεηε ην ξόιν ηνπ.                                                      (κ.1) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ii) Με βάζε ην πην πάλσ ζρήκα λα αλαθέξεηε:                                                                                        (κ.1) 

● ην είδνο ηεο αξζξώζεο πνπ θαίλεηαη: ………………………………. 

● ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα πην πάλσ νζηά: ………………………. 
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ΜΔΡΟ Γ΄ 

 

Να απανηήζεηε ζηη μία από ηιρ δύο (2) επωηήζειρ.  

Η ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δώδεκα (12) μονάδερ. 

Δπώηηζη 1 :  

α) i) ● Να νλνκάζεηε  ηα δύν γελλεηηθά θύηηαξα (γακέηεο) πνπ θαίλνληαη ζηηο πην θάησ εηθόλεο 1 θαη2:   

                                                                                                                                                                   (κ.4)              

 
● Ζ έλσζε ησλ πην πάλσ θπηηάξσλ νλνκάδεηαη …………………………… 

● Όξγαλν παξαγσγήο ηνπ θπηηάξνπ 1: ……………………………. 

● Όξγαλν παξαγσγήο ηνπ θπηηάξνπ 2 : …………………………… 

● Πνηνο είλαη ν αξηζκόο ησλ ρξσκνζσκάησλ πνπ έρεη ην θαζέλα από ηα πην πάλσ θύηηαξα;…………… 

● Με πνην ηξόπν θπηηαξηθήο δηαίξεζεο πξνθύπηνπλ ηα πην πάλσ θύηηαξα;……………………… 

● Σν θύηηαξν πνπ πξνθύπηεη από ηελ έλσζε ησλ πην πάλσ θπηηάξσλ, πόζα ρξσκνζώκαηα ζα έρεη;……… 

 

ii) Αλ σξηκάζνπλ ηαπηόρξνλα δύν θύηηαξα πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα 1 θαη γνληκνπνηεζνύλ από δύν 

θύηηαξα ηεο εηθόλαο 2, ηόηε πνηα πεξίπησζε δηδύκσλ ζα έρνπκε;                                                           (κ.1)  

........................................................................................................ 

iii)Πνηα πάζεζε κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηα θύηηαξα πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα 2; Να εμεγήζεηε.      (κ.1) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

β) ην δηπιαλό ζρήκα απεηθνλίδνληαη δύν 

ρξσκνζώκαηα. Σα θεθαιαία θαη ηα κηθξά                                           

γξάκκαηα αληηζηνηρνύλ ζε γνλίδηα. Αθνύ 

κειεηήζεηε ην ζρήκα, λα γξάςεηε : 

 

 

 

● Πώο ραξαθηεξίδνληαη ηα δύν ρξσκνζώκαηα :………………………………………………           (κ.0,5) 

● Γύν γνλόηππνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην άηνκν είλαη νκόδπγν : …………………………….                 (κ.1) 

● Γύν γνλόηππνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην άηνκν είλαη εηεξόδπγν: ……………………………                (κ.1) 

 

γ) Να εμεγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο :                                                                                                 (κ.1,5) 

● Αιιειόκνξθα γνλίδηα : …………………………………………………………………………………… 

.......................................................................................................................................................................... 

● Γνλόηππνο : ………………………………………………………………………………………………... 

● Απινεηδείο νξγαληζκνί : …………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

δ) Ο θύξηνο θαη ε θπξία Γεσξγίνπ έρνπλ απνθηήζεη ηξία θνξηηζάθηα. Ο θύξηνο Γεσξγίνπ επηκέλεη όηη γηα 

ην θύιν ησλ παηδηώλ είλαη ππεύζπλε ε θπξία Γεσξγίνπ. πκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε ηελ άπνςε ηνπ; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                                                          (κ.2) 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 
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Δπώηηζη 2 :   

α) Σν δηπιαλό ζρήκα δείρλεη κία πλεπκνληθή 

θπςειίδα θαη έλα αηκνθόξα αγγείν πνπ ηελ  

πεξηβάιιεη. Με βάζε απηό, λα απαληήζεηε  

ηα πην θάησ: 

 

i) Πνην αέξην ζπκβνιίδνπλ ηα Α θαη Β; ………………………………………………………               (κ.1) 

ii) Πνην ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο δείρλεη ην Γ, πνηα νπζία πεξηέρεη θαη πνηνο ν ξόινο ηεο;                   (κ.1,5) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

iii) Ση νλνκάδνπκε δηαπύδηζε ησλ αεξίσλ;                                                                                            (κ.0,5) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

iv) Να γξάςεηε δύν(2) παξάγνληεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ αληαιιαγή ησλ αεξίσλ.                               (κ.1) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

β) Να εμεγήζεηε πώο ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ζπλεξγάδεηαη κε ην θπθινθνξηθό;                              (κ.2) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) i) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα 1 έσο 6 πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.                                        (κ.1,5)  

 
ii) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ νξγάλνπ κε αξηζκό 6 πνπ θαίλεηαη ζην πην πάλσ ζρήκα;                             (κ.1) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

iii) Ση νλνκάδνπλε έκκελε ξύζε ή πεξίνδν; 

Ζ γπλαίθα ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο ζα έρεη έκκελε ξύζε; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.        (κ.2) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ) Πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ 28 εκεξώλ κηαο γπλαίθαο νλνκάδνπκε θξίζηκε πεξίνδν 

 θαη γηαηί;                                                                                                                                                (κ.1,5) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                                     Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

                                                                                                                     ………………….. 

                                                                                                                    Γεώπγιορ Σπάκκορ  
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ΥΟΛΖ ΜΗΣΖ ΛΔΜΤΘΟΤ                   ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2012-2013 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 
 
 

ΘΔΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΗΑ - ΒΗΟΛΟΓΗΑ              ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ: 7/6/2013 
 
ΣΑΞΖ: Γ΄                                                             ΥΡΟΝΟ: 2 ώξεο (7.45 – 9.45 π.κ) 
                                                                                             Μαδί κε ηε Υεκεία 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: ........................................................................................ 
 
ΣΜΖΜΑ: ............... ΑΡ: ............                       ΒΑΘΜΟ: ................................. 
 
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ........................................... 
 
 
Σν εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από ηξία κέξε Α, Β, Γ 

 
ΟΓΗΓΙΔ: Να γπάθεηε μόνο με μπλε πέννα. 
  Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού. 

Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 9 ( εννέα ) ζελίδερ. 
 

 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄ 
Απνηειείηαη από ηέζζεξηο εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε Δ ΟΛΔ ΣΙ ΔΡΩΣΗΔΙ.  
Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 κνλάδεο. (ύλνιν 10 κνλάδεο) 

 
Δπώηηζη 1 
 
Να γξάςεηε πέληε παζήζεηο (5) ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο.                        (2.5κ) 
 
α) ..................................................................................................................................... 
 
β) ..................................................................................................................................... 
 
γ) ..................................................................................................................................... 
 
δ) ..................................................................................................................................... 
 
ε) ..................................................................................................................................... 
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Δπώηηζη 2 
 
Α) Ση είλαη  ην δηάζηξεκκα;                                                                                      (1.5κ) 
......................................................................................................................................... 
 
Β) Λόξδσζε είλαη          
       (1.0κ) 
......................................................................................................................................... 
 
Δπώηηζη 3 
 
α) Να εμεγήζεηε ην ξόιν ησλ πην θάησ;                                                                (1.0 κ) 
 

 πδεπθηηθόο  ρόλδξνο ........................................................................................... 
                     

 Αξζξηθόο ρόλδξνο ................................................................................................         
 

 
β) Γξάςεηε ηνπο ηξεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο ησλ νζηώλ.                                        (1.5κ) 

 ............................................................................................ 
 

 ............................................................................................. 
 

 ............................................................................................. 
 
Δπώηηζη 4 
 
Α)  Σξία ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ.                                           (1.5κ) 

 ............................................................................................. 
 

 ............................................................................................. 
 

 ............................................................................................. 
 
Β)    Πνηνο ν ξόινο ησλ πην θάησ;                                                                          (1.0κ) 
       
Ππξήλαο ......................................................................................................................... 
 
  .............................................................................................................................. 
       
Υισξνπιάζηεο ............................................................................................................... 
 

.............................................................................................................................. 
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ΜΔΡΟ Β΄ 
Απνηειείηαη από ηέζζεξηο εξσηήζεηο.  
Να απαληήζεηε κόλν ηηο ΣΡΔΙ ΑΠΟ ΣΙ ΣΔΔΡΙ εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  
Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 6 κνλάδεο. (ύλνιν 18 κνλάδεο) 
  
Δπώηηζη 1 
 
α)  Ολνκάζηε ηα κέξε (1-4) πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.                           (2.0κ) 

                                                                   
(2.0κ) 

                                                                 β) Πνηόο ν ξόινο ησλ πην θάησ; 
 

Βιελλνγόλνο ηεο κύηεο ........................................................................................... 
 
Αηκνθόξα αγγεία κύηεο ...........................................................................................    
 
γ) Ση εμππεξεηεί θαη πώο εμαζθαιίδεηαη ε κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ:      (2.0κ) 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
Δπώηηζη 2 
  
Α)  Να γξάςεηε ηα κέξε ηνπ νζηνύ πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα.                               (2.0κ) 
       

1. .................................................................... 

 

2. .................................................................... 

 

3. .................................................................... 

 

4. .................................................................... 

1. .............................................................. 

 

2. ............................................................. 

 

3. ............................................................. 

 

4. ............................................................. 
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Β) Γξάςεηε ην ξόιν ησλ ελδείμεσλ 3 θαη 4.                                                            (1.0κ)
    
 3. ................................................................................................................................. 
 
4. ................................................................................................................................. 
           
Γ)Ση ζπκβαίλεη ζηηο πην θάησ παζήζεηο.                                                                  (1.5κ) 
 
    Δμάξζξσζε ................................................................................................................. 
 
    Κάηαγκα....................................................................................................................... 
 
    Γηζθνπάζεηα................................................................................................................. 
           
 Γ)  Γξάςεηε ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο νζηώλ θαη έλα παξάδεηγκα.                               (1.5κ)                                               
           

 .................................................................................. π.ρ. ................................... 
 

 .................................................................................. π.ρ. ................................... 
 

 .................................................................................. π.ρ. ................................... 
 
Δπώηηζη 3 
 
Α) Γξάςεηε ηη δείρλνπλ ηα βέιε ζην ζρήκα.                                                            (2.0κ) 
 

     
 

Β)  Ση θύηηαξν είλαη ην πην πάλσ. Πνύ ην ζπλαληνύκε;                                          (1.0κ) 
....................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 

         
 

1. ................................................................. 

 

2. ................................................................. 

 

3. ................................................................. 

 

4. ........... ...................................................... 
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Γ) Γώζηε δπν δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ δσηθνύ θαη ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ.                 (2,0κ) 
 

           ......................................................................................................................................... 
 
           ......................................................................................................................................... 
   

Γ) Πνηνο ν ξόινο ησλ ρπκνηνπίσλ ζηα θπηηθά θύηηαξα;                                        (1.0κ) 
  
......................................................................................................................................... 
 
.........................................................................................................................................       
 
Δπώηηζη 4                                                                                                           
 
Α)  Ση νλνκάδνπκε:                                                                                                  (3.0κ) 
 
        Βηόηνπν ................................................................................................................... 
 
        Βηνθνηλόηεηα ............................................................................................................ 
 
        Οηθνζύζηεκα ........................................................................................................... 
    
Β)  Αληηζηνηρίζεηε ηηο ιέμεηο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο θαηάιιεινπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β     
                                                                                                                                (2.0κ) 
         Α                                                                            Β 
Α. Δπηζειηαθόο        
ηζηόο 

    1. Αίκα  

Β. Δξεηζηηθόο     
ηζηόο 

    2. Δπηδεξκίδα 

Γ. Μπτθόο           
ηζηόο 

    3. Δγθέθαινο 

Γ. Νεπξηθόο       
ηζηόο 

    4. Καξδηά 

 

 
Γ)  Ση νλνκάδνπκε είδνο ελόο νξγαληζκνύ;                                                             (1.0κ) 
      
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
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ΜΔΡΟ Γ' 
Απνηειείηαη από δύν εξσηήζεηο.  
Να απαληήζεηε κόλν ζηε ΜΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΓΤΟ εξσηήζεηο.  
Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 12 κνλάδεο. (ύλνιν 12 κνλάδεο) 
 
Δπώηηζη 1 
 

Α. Να ζπκπιεξώζεηε ζην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα ηξνθήο ηα αθόινπζα:  

 πονηικόρ, λαγόρ, θάμνοι, ελάθι                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β. Ση είλαη ην  ηξνθηθό πιέγκα;                                                                                         
                    (1.0κ) 
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
 
Γ. Πνηνπο νξγαληζκνύο νλνκάδνπκε θαηαλαισηέο θαη γηαηί;                                            
                    (1.0κ) 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
Γ. Να γξάςεηε 2 θαηαλαισηέο 1εο ηάμεο από ην πην πάλσ πιέγκα.                                
                    (1.0κ)  
1........................................................   2. …....................................................... 
 
Δ. Ση ζα ζπκβεί ζην νηθνζύζηεκα αλ εμαθαληζηνύλ νη απνηθνδνκεηέο;                                  
                    (2.0κ) 
......................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
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Σ. αο δίλνληαη νη πην θάησ πιεξνθνξίεο θαη αξηζκνί γηα ηνπο νξγαληζκνύο πνπ 
βξίζθνληαη ζε έλα νηθνζύζηεκα. 

 
 

 
 
 
                                                            
 

 (1.0μ) 
 

 

 

 

 

 

 

2. Αλ έξζνπλ ζηελ πεξηνρή αθόκα 3 πνπιηά ηη ζα ζπκβεί ζηνλ αξηζκό ησλ θπηώλ θαη 
ησλ γεσζθώιεθσλ;                                                                                                       
                    (2.0κ) 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
Ε. 1. Να εμεγήζεηε πώο δεκηνπξγείηαη ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ;  
                            (2.0κ) 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
2. Να αλαθέξεηε 2 επηπηώζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ;                                                    
                    (2.0κ) 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 

Οπγανιζμοί Απιθμοί  Οη   γεσζθώιεθεο είλαη 
θπηνθάγνη.  Φπηά 60000 

Γεσζθώιεθεο 18000 

Πέξδηθεο 360 

Αιεπνύ 6 

  

……

… 

……………………………

…… 

……………………………

…….. 

………………………………..…….. 

1. Να ηνπνζεηήζεηε ηνπο νξγαληζκνύο 
ζηελ ππξακίδα πιεζπζκνύ.                          
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Δπώηηζη 2 
Α. Γξάςεηε ηηο ελδείμεηο ζην παξαθάησ ζρήκα                                                   (2.0κ)                           
 
1      …………………………………                                                                                                                         
 
2. ………………………………. 
 
3. ……………………………….   
 
4. ………………………………. 
                                                                       
 

 

 
 
 
Β. Πνην ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο γπλαίθαο νλνκάδεηαη θξίζηκε 
πεξίνδνο θαη γηαηί;             (1.0κ)                                                                                                                            
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
Γ. Ση είλαη θξπςνξρία θαη πώο ζεξαπεύεηαη;                       (1.0κ) 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
Γ. Ση νλνκάδνπκε νλείξσμε;             (1.0κ) 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
Δ. Ο Γηώξγνο θαη ν Γηάλλεο είλαη δίδπκα αδέιθηα. Να γξάςεηε αλ είλαη κνλνδπγσηηθά ή 
δηδπγσηηθά δίδπκα θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Να εμεγήζεηε πώο 
ζρεκαηίζηεθαλ.                                 (2.0κ)                                                                                                                
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
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Σ. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε απηνύο ηεο ζηήιεο Β.             (2.0κ) 
                      

ηήλη Α ηήλη Β  

1. θίκσζε Α. απνθνπή ηεο αθξνπνζζίαο 1…………. 

2. έκκελε ξήζε Β. απειεπζέξσζε ηνπ σαξίνπ από ηε ζάιπηγγα 2…………. 

3. πεξηηνκή Γ.θιεγκνλή ζηηο επηδηδπκίδεο 3…………. 

4. σνξξεμία Γ. απνβνιή αίκαηνο θαη βιέλλαο από ηνλ θόιπν 4………… 

 Δ. ζηελή αθξνπνζζία κε κηθξό άλνηγκα  

         
Ε. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην έκβξπν 6 εβδνκάδεο κεηά ηελ εκθύηεπζή ηνπ ζηε 
κήηξα.                       (2.0κ)                                                                                                                     

i) Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1-4 

                         
                   
ii) Να εμεγήζεηε ηε ζεκαζία ησλ κεξώλ κε ηνπο αξηζκνύο 1 θαη 3.                                  
             (1.0κ) 
1. ..................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
3. ..................................................................................................................................... 
 

.........................................................................................................................................                                        
  
     
                                                                                  
 
 
 

Ζ  ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ  
 
 
 
ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ   ΠΑΜΠΑΓΚ  

1. ....................................................... 

 

2. ....................................................... 

 

3. ....................................................... 

 

4. ....................................................... 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΡΟΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ                     ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-20123 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΥΗΜΔΙΑ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2013        ΒΑΘΜΟ: ............................ 

ΣΑΞΗ: Γ΄               ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ........................... 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: Βιολογία – Υημεία: 2 ώπερ   ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ:  ............................ 

 

Ονομαηεπώνςμο μαθηηή/ηπιαρ: ................................................................... Σμήμα:...... Απ:...... 

ΟΓΗΓΙΔ:  Να γξάςεηε κόλν κε κπιε ή καύξε πέλα. 

                   Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ. 

                   Σν γξαπηό εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από δέθα (10) ζειίδεο θαη ρσξίδεηαη ζε     

                    ηξία (3) κέξε: Α, Β, Γ. 

 

ΜΔΡΟ  Α΄: Να απανηήζεηε και ζηιρ ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ.  

  Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με  δςόμιζι (2,5) μονάδερ. 

 

1. α. Να νλνκάζεηε ηα θπξηώκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο όπσο αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο 

        1-4.                                                                                              (1 κ) 

                                                                                                              

                                1 

                                                                                           

2                              1. ........................................................ 

3                               2. ......................................................... 

                                3. ........................................................ 

4                             4. ....................................................... 

 
      β. Να αλαγλσξίζεηε ηηο παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζηα πην θάησ ζρήκαηα.  (1,5 κ) 
                                                                                                                                        

                                                              
 
                  α..........................................                                                  

        β........................................... 

        γ........................................... 
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2. α. Ση είλαη νη κεηαιιάμεηο θαη πώο πξνθαινύληαη;                                                     (1,5 κ) 

       ……………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………... 

       ……………………………………………………………………………………………………... 

    β. Να δώζεηε δύν παξαδείγκαηα αζζελεηώλ πνπ πξνθαινύληαη από κεηαιιάμεηο θαη λα  

          εμεγήζεηε ηηο αζζέλεηεο.                                                                                           (1 κ) 

 …………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 

3. α. Με ηνπο παξαθάησ νξγαληζκνύο λα θηηάμεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα.                        (1 κ)  

 
              Υοπηάπι, , ζποςπγίηι, γάηα, ζαλιγκάπι.  
 
        ………………………………………………………………………………………………… 
 
     β. Πνηνο είλαη ν παξαγσγόο θαη πνηαο ηάμεσο θαηαλαισηήο είλαη ην ζπνπξγίηη;     (0,5 κ)                                                                                                              

         η. Παξαγσγόο: ………………………………………………………………………………… 

        ηη. ………………………………………………………………………………………………… 

 

     γ. Με πνηνλ ηξόπν εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο νη παξαγσγνί θαη κε πνηνλ  νη θαηαλαισηέο;          
                                                                                                                                            (0,5 κ) 
          Παξαγσγνί………………………………………………………………………………………….. 

          Καηαλαισηέο………………………………………………………………………………………..  

                                                                                                                                               
    δ. Πώο ζα επεξεαζηεί ε πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα, αλ εμαθαληζηνύλ ηα ζπνπξγίηηα; (0,5 κ) 
 
      ……………………………………………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………………………………………... 

      ……………………………………………………………………………………………………... 

 

4. α. Να γξάςεηε 2 (δύν) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο πξνθαινύκε ηερλεηή αλνζία θαη λα ηνπο     

        εμεγήζεηε.                                                                                                                (1,5 κ) 
 
  η............................................................................................................................................. 
 
  ηη............................................................................................................................................. 
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     β.  Να γξάςεηε ζε πνηα κέξε ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο αληηζηνηρνύλ νη  
          αξηζκνί 1-4.                                                                                                               (1  κ) 
 
                                                                                        
                                                                                   1....................................................                                                                
 
                                                                                   2..................................................... 
 
                                                                                  3..................................................... 
                                                                                  
                                                                                  4..................................................... 

 
 
 
   
ΜΔΡΟ  Β: Από ηιρ ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ να απανηήζεηε μόνο ζηιρ ηπειρ (3).  

 Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι  (6) μονάδερ. 

                 

1. α. Να γξάςεηε δπν επηπηώζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ.           (1 κ) 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 

    β. Δίλαη θαιύηεξα λα αλαπλένπκε από ηε κύηε θαη όρη από ην ζηόκα.                       (1 κ) 

        Να δώζεηε δύν ιόγνπο πνπ λα ην αηηηνινγνύλ. 

     η. ...................................................................................................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

     ηη. ..................................................................................................................................... 

      ........................................................................................................................................ 

 

     γ. Σν πην θάησ δηάγξακκα δείρλεη κηα πλεπκνληθή θπςειίδα θαη έλα αηκνθόξν αγγείν 

     πνπ ηελ πεξηβάιιεη. 

   i.  Πνην αέξην ζπκβνιίδνπλ ηα γξάκκαηα Α θαη Β;(1 κ.) 

       Α.................................     Β..................................... 

 

   ii. Πνην ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο ζπκβνιίδεη ην γξάκκα Γ;        

      ....................................................................     (1 κ.) 

      Πνηά νπζία πεξηέρεη θαη πνηνο ν ξόινο ηνπ πην πάλσ          

      ζπζηαηηθνύ; ............................................................. 

      ................................................................................. 



 -4- 

 

    δ. Πνηνο είλαη ν ξόινο: 

       i. ηεο βιέλλαο θαη ησλ βιεθαξίδσλ πνπ ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθό ηεο ηξαρείαο      (1 κ)              

       ...................................................................................................................................... 

       .................................................................................................................................... 

       .................................................................................................................................... 

      ii. ηεο επηγισηηίδαο                                                                                                   (1 κ) 

      ....................................................................................................................................... 

      ....................................................................................................................................... 

 

2. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ησλ πην θάησ πξνηάζεσλ:                                        (2 κ) 

 Σν εξεηζηηθό ζύζηεκα απνηειείηαη από όξγαλα πνπ ιέγνληαη …………………. . 

 Σα νζηά ηνπ ζθειεηνύ αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε  ………………,                    

            ……………….,  ………………. . 

 Σα άθξα ηνπ νζηνύ ιέγνληαη ………………….. θαη απνηεινύληαη από ………………….. 
            νζηέηλε νπζία. 

 Η θαηά πάρνο αύμεζε ησλ νζηώλ επηηπγράλεηαη από …………………….., ελώ ε θαηά 

κήθνο  αύμεζε ησλ νζηώλ επηηπγράλεηαη από ………………………………. . 

 

      β. η. Από πνηα πάζεζε πάζρεη ην παηδί ηεο εηθόλαο;   

          ηη. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ πάζεζε απηή θαη πνύ νθείιεηαη;  

         ηηη. Να γξάςεηε 2 ηξόπνπο απνθπγήο ηεο πάζεζεο απηήο.                                     (2 κ) 

                                 η) ………………………………………………………………………………...  

                                 ηη) ………………………………………………………………………………. 

                                               …………………………………………………………………………………. 

                                 ηηη) ……………………………………………………………………………… 

                                      …………………………………………………………………………………. 

      γ.  Να εμεγήζεηε γηαηί ν ζθειεηόο ησλ παηδηώλ είλαη πην επιύγηζηνο ζε ζρέζε κε ην ζθειεηό       

          ησλ ελειίθσλ;                                                                                              (0,5 κ)                                                             

        …………………………………………………………………………………………………….. 

        ……………………………………………………………………………………………………. 
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     δ.  Να γξάςεηε δίπια από θάζε πεξίπησζε ην είδνο ηεο άξζξσζεο θαη λα εμεγήζεηε ηη είδνο           

          θίλεζεο γίλεηαη ζε θάζε άξζξσζε.                                                                       (1,5 κ) 

 Οζηά θξαλίνπ ……………………………………………………………………………. 

 ύλδεζε νζηώλ ρεξηνύ κε ώκν ………………………………………………………... 

 πόλδπινη ……………………………………………………………………………….. 

 

        

3. α. Ο πην θάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζην θύηηαξν. πκπιεξώζεηε κε ηηο θαηάιιειεο δνκέο                              

        (νξγαλίδηα).                                                                                                         (2,5 κ)  

Περιέτοσν τλωροθύλλη  

Κένηρα παραγωγής ενέργειας  

Δίνει ζηαθερό ζτήμα ζηο θσηικό κύηηαρο   

Περιέτει ηο ζύνολο ζτεδόν ηοσ DNA  

Εκεί γίνεηαι η ζύνθεζη ηων πρωηεϊνών   

 

    β. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ κε αξηζκνύο 1- 6 όπσο θαίλνληαη ζην πην θάησ                                      

        ζρεδηάγξακκα.                                                                                              ( 1,5 κ)                                  

                                                                      

                                                                                           

 

            

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                   

                                                                                                                                   

 

   γ. Σν πην πάλσ θύηηαξν είλαη θπηηθό ή δσηθό; Να ην  δηθαηνινγήζεηε         (0,5 κνλ.)      

       Δίλαη .................................... θύηηαξν επεηδή:   

 ......................................................................................................................................... 

 

1………………………………………………. 

2………………………………………………. 

3……………………………………………… 

4……………………………………………… 

5……………………………………………… 

6…………………………………………….. 
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   δ. Να αλαθέξεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ πξνθαξπσηηθνύ θαη επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ.                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                       (1.5 κ)                                                                                                                                             

 ……………………………………………………………………………………………………. 

            …………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………. 

            …………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα ζαιάζζην ηξνθηθό πιέγκα. 

                    

 α. i. Με βάζε ην πην πάλσ ηξνθηθό πιέγκα λα γξάςεηε :                                               (2 κ) 

 έλαλ θαηαλαισηή 2εο ηάμεο ...............................  

 έλαλ παξαγσγό ...............................   

 έλα θπηνθάγν νξγαληζκό ................................ 

 έλα πακθάγν νξγαληζκό ................................ 

 

   β.  Μηα ηξνθηθή αιπζίδα κε ηέζζεξα κέιε.                                                              (1 κ) 
          ................................................................................................................................ 

 

   γ.   Γύν νξγαληζκνύο πνπ αληαγσλίδνληαη γηα ηελ ηξνθή ηνπο θαη ην είδνο ηεο ηξνθήο γηα 
         ηελ νπνία αληαγσλίδνληαη.                                                                                 (1 κ) 

         ......................................................................................................................................... 
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      δ. Γύν είδε νξγαληζκώλ πνπ κπνξεί λα επεξεαζηνύλ αλ κεησζεί ν πιεζπζκόο ησλ 
          γαξίδσλ θαη λα εμεγήζεηε πσο ζα επεξεαζηνύλ.                                           (2 κ) 

          ………………………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ΜΔΡΟ  Γ: Από ηιρ δύο (2) επωηήζειρ να απανηήζεηε μόνο ζηη μία (1).  

 Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δώδεκα (12) μονάδερ. 

1. α. η. Παξαηεξήζηε πξνζεθηηθά ην ζρήκα θαη γξάςεηε, ζην θελό ρώξν δίπια από θάζε αξηζκό, 

ηη αληηπξνζσπεύεη.                                                                                                                ( 2 κ) 

                                                         

                                                                                                           
                                          

 

     

           ηη. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ θπηηάξσλ κε ηνλ αξηζκό 3 ζην πην πάλσ ζρήκα;         (1 κ.) 

          …………………………………………………………………………………………………… 

   β. Να δηαβάζεηε ην πην θάησ θείκελν θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

Έλαο πνδνζθαηξηζηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνπόλεζεο, ηξαπκαηίζηεθε κε απνηέιεζκα λα                
ράλεη αίκα. Σν αίκα ζηακάηεζε κεηά από ιίγν ρξόλν. Όκσο από ην ζεκείν ηεο πιεγήο 
δηείζδπζαλ θαη κηθξόβηα.  

  η. Πνηεο νπζίεο ζα παξαρζνύλ από ηα ιεκθνθύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ πνδνζθαηξηζηή               
γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα κηθξόβηα;                                                                        (1 κ)                               

          ………………………………………………………………………………………………… 

ηη. Πνηα ηδηόηεηα έρνπλ νη νπζίεο απηέο σο πξνο ηελ αληηκεηώπηζε ησλ κηθξνβίσλ. (1 κ) 
........................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................... 

ηηη. Αλ είρε ζπκβεί ην γεγνλόο απηό ζην δνύθα Αιεμέη Σζάξεβηηο γην ηνπ Νηθνιάνπ ηνπ Β’ ην 
αίκα ζα ήηαλ πνιύ δύζθνιν λα ζηακαηήζεη λα ηξέρεη κε θίλδπλν λα ράζεη ηε δσή ηνπ. Ο 
ιόγνο ήηαλ όηη έπαζρε από κηα αζζέλεηα. Πνηα αζζέλεηα κπνξεί λα είλαη απηή;     ( 1 κ)                              

…………………………………………………………………………………………………………. 
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ηv. Πνηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο είλαη ππεύζπλα γηα ηελ πήμε ηνπ.                                (1 κ) 

……………………………………………………………………………………………………… 

γ. η.  Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν κεηάγγηζε;                                                                     (1 κ) 

……………………………………………………………………………………………………… 

ηη.  Πνηεο νκάδεο αίκαηνο ππάξρνπλ ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα ΑΒΟ;                          (1 κ) 

……………………………………………………………………………………………………… 

ηηη.  Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ ζρήκα.                                                                 (1 κ) 

                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

δ. Ση πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα απνθύγνπκε ηηο παζήζεηο ηεο θαξδηάο θαη ησλ αηκνθόξσλ 
αγγείσλ;                                                                                                                         (2 κ) 
 ............................................................................................................................................. 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

  

2. α. Να θαηαηάμεηε ηα πην θάησ θύηηαξα ζε απινεηδή θαη δηπινεηδή, δηθαηνινγώληαο ηελ 

απάληεζή ζαο.                                                                                                     (1 κ)                                                                                                  

         

         

         

         

         

 

β. Να νλνκάζεηε δπν δηαθνξέο κίησζεο- κείσζεο.                 (2 κ) 

 …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...  

 

Α  B  
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γ. Γπλαίθα κε καύξν ρξώκα καιιηώλ απνθαζίδεη λα αιιάμεη ην ρξώκα ησλ καιιηώλ ηεο θαη ην 

    βάθεη μαλζό.  

    Ση είδνπο ραξαθηήξαο είλαη ην μαλζό ρξώκα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα; Μπνξεί λα ην     

    θιεξνλνκήζνπλ ηα παηδηά ηεο; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                  (1,5 κ)                  

    ………………………………………………………………………………………………….……… 

    ………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ. i. ηα πνληίθηα ην γνλίδην Μ γηα ην καύξν ρξώκα ηξηρώκαηνο επηθξαηεί ηνπ γνληδίνπ κ, γηα ην 

 θαθέ ρξώκα. Ση ρξώκα ζα έρνπλ ηα πνληηθάθηα, αλ δηαζηαπξσζεί νκόδπγνο πνληηθόο κε                    

καύξν ρξώκα κε νκόδπγν θαθέ;                                                                   (2,5 κ)    

                           

                                            Γνλόηππνο παηέξα              Γνλόηππνο κεηέξαο 

Παηξηθή γεληά:            ........................        Υ        ............................   

 

Γακέηεο γνλέσλ:          

 

 

 

Γνλόηππνη απνγόλσλ :          .............   ,   ..............  ,  .............  ,   ................ 

Φαηλόηππνη απνγόλσλ:      ...................  , .................... , ..................  ,  ...................... 

Φαηλνηππηθή αλαινγία: ..................................................................................................... 

 

ii. Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη ζηελ πξνεγνύκελε δηαζηαύξσζε; Να δηαηππώζεηε 

    ην λόκν απηό.                                                                                                      (1 κ)                                              

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

 ε.  Έλα ζσκαηηθό θύηηαξν ελόο δηπινεηδνύο νξγαληζκνύ έρεη 36 ρξσκνζώκαηα.         

        i. Δάλ απηό ην θύηηαξν δηαηξεζεί κε μίηωζη, πόζα θύηηαξα ζα δώζεη θαη πόζα        

           ρξσκνζώκαηα ζα έρεη ην θάζε λέν θύηηαξν;                                          (1κ)                                                                      

       …………………………………………………………………………………………………….. 
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ii. Δάλ απηό ην θύηηαξν δηαηξεζεί κε μείωζη, πόζα θύηηαξα ζα δώζεη θαη πόζα 

ρξσκνζώκαηα ζα έρεη ην θάζε λέν θύηηαξν;                                                   (1κ)                                          

……………………………………………………………………………………………… 

ηηη. αο δίλεηαη ε πην θάησ εηθόλα πνπ παξνπζηάδεη ηνλ θαξπόηππν ελόο αηόκνπ.  (1κ)                                         

Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη ρξήζηκνο έλαο θαξπόηππνο. 

(i) ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

(ii) ………………………………………………………………………… 

                            …………………………………………………………………………… 

iv. Ο Κώζηαο έρεη ηα πην θάησ αιιειόκνξθα γνλίδηα:                                         (1κ)              

Αλληλόμοπθα 

Γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή (επηθξαηέο) Γξακκή ηξηρνθπΐαο ρσξίο θνξπθή 

Γαιαλά κάηηα (ππνιεηπόκελν) Καζηαλά κάηηα 

Ιθαλόηεηα αλαδίπισζεο γιώζζαο (επηθξαηέο) Υσξίο ηθαλόηεηα αλαδίπισζεο γιώζζαο 

Ίζηα καιιηά (ππνιεηπόκελν) γνπξά καιιηά  

Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Κώζηα; 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΡΙΔ:                                                                                  Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

άββα Αιεμάλδξα 

ηέιια Μάνπεξ                                                                                 Γξεγόξεο Υαηδεκάξθνπ 
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ΔΤΡΤΒΙΑΓΔΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑ                   ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ/ ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

ΟΓΗΓΙΔ:  

 Να γπάτεηε μόνο με μελάνι μπλε ή μαύπο. 

 Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθυηικού ςγπού. 

 Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από  (8) ζελίδερ. 

ΜΔΡΟ Α:  

Αποηελείηαι από ηέζζεπα (4) επυηήμαηα. 

Να απανηήζεηε ζε όλα ηα επυηήμαηα. 

Κάθε επώηημα βαθμολογείηαι με 2,5 μονάδερ. 

1. α. Να νλνκάζεηε ηα θπξηώκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ 

ζρήκα.                                                                                                                           (κ. 1,5) 

                                                                          

1. …………………………… 

2. ……………………………. 

3. ……………………………. 

 

 

β. Να νλνκάζεηε ηηο πην θάησ παζήζεηο ηηο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.                                            (κ. 1) 

i. Κάκςε ζπνλδπιηθήο ζηήιεο: …………………………………. 

ii. Aύμεζε νζθπτθνύ θπξηώκαηνο: ……………………………… 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                      ΣΑΞΗ: Γ 

 

Βαθμόρ:……………................ 

 

Τπ. Καθηγ.: …………….…… 
 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/06/2013             ΥΡΟΝΟ: 2 ώπερ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΜΑΘΗΣΗ/ΣΡΙΑ: 

 

ΣΜΗΜΑ:                                                                             ΑΡ:     
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2. Έλα ηκήκα κηαο αιπζίδαο ελόο κνξίνπ DNA απνηειείηαη από ηελ παξαθάησ αιιεινπρία 

αδσηνύρσλ βάζεσλ: 

… G C T A … 

α. Να γξάςεηε ηελ αιιεινπρία ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ ηνπ RNA πνπ πξνθύπηεη από ηε 

κεηαγξαθή ηνπ ηκήκαηνο ηεο αιπζίδαο ηνπ DNA πνπ δόζεθε.                                                (κ. 2)    

…………………………………………………………………………………………………... 

β. Να γξάςεηε κηα (1) δηαθνξά αλάκεζα ζην DNAθαη  ζην RNA.                                        (κ. 0,5) 

…………………………………………………………………………………………………... 

3. α. Η Μαξία θαη ν Αληξέαο είλαη δίδπκα αδέξθηα. Να εμεγήζεηε αλ πξόθεηηαη γηα 

κνλνδπγσηηθά ή δηδπγσηηθά δίδπκα. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                       (κ. 1,5) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

β. Να εμεγήζεηε πώο δεκηνπξγνύληαη ηα κνλνδπγσηηθά δίδπκα.                                              (κ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………............................................... 

4. α. Να νλνκάζεηε ηνπο αξηζκνύο 1-4 ηνπ δηπιαλνύ ζρήκαηνο ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη ηα 

ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο.                                                                                                              (κ. 2)                                                                 

1 → ……………………………. 

2 →  .............................................. 

3 →  .............................................. 

4 → ……………………………... 
 

 

β. Να αλαθέξεηε κηα ιεηηνπξγία ηνπ θπηηάξνπ κε ηνλ αξηζκό 4.                                           (κ. 0,5) 

………………………………………………………………………………………………….. 
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ΜΔΡΟ Β:  

Αποηελείηαι από ηέζζεπα (4) επυηήμαηα. 

Να απανηήζεηε ζηα ηπία (3) από ηα ηέζζεπα (4) επυηήμαηα. 

Κάθε επώηημα βαθμολογείηαι με 6 μονάδερ. 

1. α. Σην πην θάησ ζρήκα παξηζηάλνληαη ηα θάησ άθξα. Να νλνκάζεηε ηα νζηά πνπ δείρλνπλ ηα 

βέιε 1-4.                                                                                                                                    (κ. 2) 

1. ……………………… 

2. ……………………… 

3. ……………………… 

4. ……………………… 

 

 

 

β. Να γξάςεηε ηηο 2 θαηεγνξίεο νζηώλ θαη λα δώζεηε έλα παξάδεηγκα γηα ηελ θάζε θαηεγνξία 

                                                                                                                                                    (κ. 2)            

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΟΣΩΝ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ 

  

  

 

γ. Να ζπζρεηίζεηε ηνλ θάζε όξν ηεο ζηήιεο Α κε ηνλ αληίζηνηρν ηεο ζηήιεο Β.                     (κ. 2)   

 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

………………. 1. Γηάξζξσζε α. Κακία θίλεζε κεηαμύ 

ησλ νζηώλ 

……………….. 2. Δμάξζξσζε β. Τέλησκα ή ζπάζηκν 

ζπλδέζκσλ άξζξσζεο 

………………... 3. Γηάζηξεκκα γ. Δθηεηακέλεο θηλήζεηο 

κεηαμύ ησλ νζηώλ 

………………... 4. Σπλάξζξσζε δ.Aπνκάθξπλζε 

αξζξηθώλ επηθαλεηώλ 

  ε. Πεξηνξηζκέλεο θηλήζεηο 

κεηαμύ ησλ νζηώλ 
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2. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα.                                                                     (κ. 2) 

 

1. ……………………… 

2. ……………………… 

3. ……………………… 

4. ……………………… 

 

β. Να ππνγξακκίζεηε ό,ηη ηζρύεη:                                     (κ. 2) 

 Οη δύν όρτεις/ ζπερμαηικοί πόροι παξάγνπλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα. 

 Τα ζπεξκαηνδσάξηα κεηά ηελ παξαγσγή ηνπο απνζεθεύνληαη πξνζσξηλά ζηηο 

επιδιδσμίδες/ ζπερμαηοδότες κύζηες. 

γ. Τη είλαη ε θξπςνξρία θαη πώο ζεξαπεύεηαη;                                       (κ. 2) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3. α. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα.     (κ. 3) 

 

1. ……………………….. 

2. ……………………….. 

3. ……………………….. 

4. ……………………….. 

5. ………………………. 

6. ………………………. 

 

β.  Πνύ παξάγεηαη ε ρνιή θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο;                                               (κ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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γ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:              (κ. 2) 

Τα ηειηθά πξντόληα ηεο πέςεο ησλ πξσηετλώλ είλαη ηα …………………, ησλ πδαηαλζξάθσλ 

είλαη ε …………………… θαη ησλ ιηπαξώλ νπζηώλ είλαη ηα …………………  ……………… 

θαη ε …………………….. 

4. α. Σην πην θάησ ζρεδηάγξακκα λα ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 – 6.                              (κ. 3) 

1→............................................................. 

  2→.............................................................                                                                                                                

  3→.............................................................                                  

  4→............................................................. 

  5→.............................................................                              

  6→.............................................................                                                                                                     

 

β. Σε έλα δπζηύρεκα ν νδεγόο ηξαπκαηίζηεθε θξίζηκα θαη ρξεηάζηεθε επεηγόλησο κεηάγγηζε 

αίκαηνο. Η νκάδα αίκαηνο ηνπ κεηά από αλάιπζε βξέζεθε όηη ήηαλ Β. 

 i. Από πνηεο νκάδεο κπνξεί λα κεηαγγηζηεί ν ηξαπκαηίαο; ………………………………………... 

ii. Όηαλ ν νδεγόο αλάξξσζε απνθάζηζε λα γίλεη αηκνδόηεο. Σε πνηεο νκάδεο  ζα κπνξνύζε λα 

δώζεη αίκα; …………………………………………………………………………………... (κ. 1) 

γ.  Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.                                              (κ. 2)                                                                                      

ΓΙΑΦΟΡΔ 

Α/Α Απηηπίερ Φλέβερ 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

4 

2 

5 
6 

3 

1 
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ΜΔΡΟ Γ:  

Αποηελείηαι από δύο (2) επυηήμαηα. 

Να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζηο ένα (1) από ηα δύο (2) επυηήμαηα. 

Κάθε επώηημα βαθμολογείηαι με 12 μονάδερ. 

1. Έλα δεπγάξη κε θαζηαλό ρξώκα καηηώλ απέθηεζαλ παηδί κε γαιαλά κάηηα. To γνλίδην πνπ 

ειέγρεη ην θαζηαλό ρξώκα καηηώλ είλαη επηθξαηέο, ελώ ην γνλίδην πνπ ειέγρεη ην γαιαλό ρξώκα 

καηηώλ είλαη ππνιεηπόκελν. 

α. Να δώζεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ γνλέσλ.                                                                             (κ. 2) 

 

i. …………………………………….. ii. ……….....….….……………………… 
 

β. Πνηνη από ηνπο πην πάλσ γνλόηππνπο είλαη νκόδπγνη θαη πνηνη εηεξόδπγνη;                        (κ. 1) 

 

Ομόζυγοι: ……………………………  Εηερόζυγοι: ………………………………. 

 

γ. Να γίλεη ε δηαζηαύξσζε.                                                                                                       (κ. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δ. Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα ηεο απόθηεζεο παηδηνύ κε γαιαλά κάηηα από ην ζπγθεθξηκέλν 

δεπγάξη;                                                                                                                                      (κ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ε. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                                           (κ. 4)  

 Κάζε δεπγάξη ρξσκνζσκάησλ πνπ έρνπλ ίδην ζρήκα θαη κέγεζνο νλνκάδνληαη 

………………….. 

 Η παξνπζία ηνπ ρξσκνζώκαηνο Υ είλαη απηή πνπ ραξαθηεξίδεη ην ………………. άηνκν, 

ελώ ε απνπζία ηνπ θαζνξίδεη ην ……………… άηνκν. 

 Η θπηηαξηθή δηαίξεζε θαηά ηελ νπνία  παξάγνληαη δύν λέα θύηηαξα όκνηα κεηαμύ ηνπο θαη 

κε ην αξρηθό θύηηαξν από ην νπνίν πξνήιζαλ νλνκάδεηαη ………………… 

1.  

 

2. α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-5 πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα κε ην γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα.                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 (κ. 2,5) 

1. ……………………………. 

2. ……………………………. 

3. ……………………………. 

4. ……………………………. 

5. …………………………….   
         
 

 

 

β. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ην θαηλόκελν ηεο έκκελεο ξύζεο;                                                     (κ. 2) 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

γ. Να εμεγήζεηε ηη νλνκάδνπκε κρίζιμη περίοδο. Σε έλα ζπλεζηζκέλν θύθιν, πνηεο κέξεο 

είλαη απηέο;                                                                                                                            (κ. 1, 5) 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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δ. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο:                                                           (κ. 4) 

 Η αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ γίλεηαη ζηε  ……………………………………………... 

 Τν έκβξπν ζπλδέεηαη κε ηνλ πιαθνύληα κε ηνλ  ………………..   ………………... 

 Η γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ γίλεηαη ζηνλ/ ζηε …………………………………….. 

 Τν όξγαλν πνπ παξάγεη ηα σάξηα είλαη ε  ………………………………………….. 

 

ε. Να γξάςεηε έλα ηξόπν αληηζύιιεςεο.                                                                                 ( κ. 2)                       

…………………………………………………………………...………………............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη εηζεγήηξηεο                                                                         Η Γηεπζύληξηα 

 

………………….                                                                   ………………………….. 

Μαξία Λνπθά                                                                         Καηεξίλα Κπξηαθίδνπ 

 

………………… 

Διέλε Λύηξα  
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ΓΤΜΝΑΙΟ  ΦΑΝΔΡΩΜΔΝΖ ΛΑΡΝΑΚΑ                                ΥΟΛΙΚΖ  ΥΡΟΝΙΑ   2012 – 2013

         

ΓΡΑΠΣΔ  ΑΠΟΛΤΣΖΡΙΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

ΜΑΘΖΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                              ΒΑΘΜΟ  : …………………………………………..       

ΣΑΞΖ :   Γ΄  ΓΤΜΝΑΙΟΤ                                  ΒΑΘΜΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩ……………………......... 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ :  80  ΛΔΠΣΑ                                             ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ :   ………………......... 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΙΑ : 06/06/2013 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ………………………………………………………ΣΜΖΜΑ : …….  ΑΡΙΘΜ : …… 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΖΓΙΔ: Δπιηπέπεηαι η σπήζη πέναρ σπώμαηορ μπλε ή μαύπος μόνο.  

               Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού (Tipp – Ex) και ηαινίαρ. 

                           Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από δέκα (10) ζελίδερ και από 

                           ηπία μέπη, Α, Β και Γ.  

 

        

 

             Μέπορ  Α΄: Απνηειείηαη από ηέζζεπα (4) επωηήμαηα. Να απαληήζεηε  Δ ΟΛΑ ηα επωηήμαηα.  Κάζε  

                                νξζή  θαη πιήξεο απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δύο και μιζή ( 2,5)  μονάδερ. 

 

 

Δπώηημα 1 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ηελ θαηάιιειε ιέμε:                  (2 x 0,5 = 1 μ)                                                      

 
I. Όηαλ σξηκάζνπλ θαη απειεπζεξσζνύλ  δπν σάξηα ζε κηα γπλαίθα, ζηνλ ίδην θαηακήλην θύθιν 

θαη γνληκνπνηεζνύλ από δπν ζπεξκαηνδσάξηα, ηόηε ζρεκαηίδνληαη 

ηα…………………………….. δίδπκα.  

 

II. Η σξίκαλζε ελόο σαξίνπ θαη ε έμνδνο ηνπ από ηελ σνζήθε νλνκάδεηαη …………………………. 

 

 
(β) Να αληηζηνηρίζεηε ηνλ θάζε όξν ηεο ζηήιεο Α κε έλα από ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β. 

                                                                                                                                       (3 x 0,5 = 1,5 μ) 
ηήιε Α ηήιε Β  

1. Μήηξα Α. Έλσζε ηνπ ππξήλα ηνπ σαξίνπ κε ηνλ 
ππξήλα ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ 
 

1………………. 

2. Ωαγσγόο ( άιπηγγα) Β. Σνπνζέηεζε ηνπ πένπο θαη εθζπεξκάησζε 
 

2………………. 

3. Κόιπνο Γ. Αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ 
 

3………………. 

 Γ. Ωξίκαλζε ηνπ σαξίνπ 
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Δπώηημα 2 

(α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνλ θάζε  όξν ηεο ζηήιεο Α κε έλα από ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β.    
                                                                                                                                          (4 x 0,5 = 2 μ) 

   

ηήιε Α ηήιε Β  

1. Απνξξόθεζε Α. Υξήζε ησλ απιώλ νπζηώλ από ηα θύηηαξα ηνπ 
νξγαληζκνύ 

1………………… 

2. Αθνκνίσζε Β. Γηάζπαζε ησλ καθξνκνξηαθώλ νπζηώλ ζε 
απινύζηεξεο  νπζίεο  

2…………………. 

3. Αθόδεπζε Γ. Μεηαθνξά ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ κε ην αίκα 
ζηα θύηηαξα 

3………………… 

4. Πέςε Γ. Απνβνιή ησλ άρξεζησλ νπζηώλ από ηνλ 
πξσθηό 

4………………… 

 Δ. Μεηαθνξά ησλ απιώλ πιηθώλ από ην έληεξν 
ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

 

 
(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηελ πην θάησ πξόηαζε:                                                                  (2 x 0,25 = 0,5 μ) 
 
     Σν ζάιην πεξηέρεη ην έλδπκν ……………………….……………………….…….…. πνπ δηαζπά  ην  

     άκπιν ζε …………………………………………………………………………………………………….…. . 

                                              

Δπώηημα 3 

Να αληηζηνηρίζεηε ηνλ θάζε όξν ηεο ζηήιεο Α κε έλα από ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β.                          
                                                                                                                                              (5 x 0,5 = 2,5 μ)                                                                                      
 

ηήιε Α ηήιε Β  

1. Ραρίηηδα Α. Αηξνθία θαη παξνπζία πόξσλ ζηα νζηά 
 

1…………….. 

2. Οζηενπόξσζε Β. Ράγηζκα ή ζπάζηκν νζηνύ 
 

2…………….. 

3. Γηάζηξεκκα  Γ. Απνκάθξπλζε ησλ νζηώλ από ηελ άξζξσζε 
 

3…………….. 

4. Κάηαγκα Γ. Παξακνξθσηηθή θάκςε ηεο ζπνλδπιηθήο 
ζηήιεο πξνο ηα πιάγηα  
 

4…………….. 

5. Δμάξζξσζε Δ. Έιιεηςε βηηακίλεο D 
 

5…………….. 

 η. πάζηκν ή ηέλησκα ησλ ζπλδέζκσλ ηεο 
άξζξσζεο  
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 Δπώηημα 4 

Να γξάςεηε: 

(α) ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο                                                                                (3 x 0,5 = 1,5 μ)    

 

I)………………………………… II)……………………………………. III)……………………………………... 

 

(β) δύο (2) δηαθνξέο κεηαμύ ησλ απηηπιών θαη ησλ θλεβών.                                               (2 x 0,5 = 1 μ) 

     

ΓΙΑΦΟΡΔ 

ΑΡΣΗΡΙΔ ΦΛΔΒΔ 

1.  

 

 

1. 

2. 

 

 

2. 

                                             

 

 

 

 

Μέπορ  Β΄: Απνηειείηαη από ηέζζεπα (4) επωηήμαηα. Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΣΡΙΑ (3) από ηα  

                   ηέζζεπα επωηήμαηα. Κάζε νξζή θαη πιήξεο απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έξι (6) μονάδερ.  

 

Δπώηημα 1 

(α) Να νλνκάζεηε ηα νζηά πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 -3 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα. 

                                                                                                                                                          (3 x 0,5 = 1,5 μ) 

 
 

 

 

1 

2 

3 

1…………………………………………………………… 
 
2…………………………………………………………… 
 
3…………………………………………………………… 

http://www.google.com.cy/imgres?q=skeleton&hl=el&biw=911&bih=403&tbm=isch&tbnid=BFtFbZ23RPmZeM:&imgrefurl=http://www.clipartpal.com/clipart_pd/holiday/halloween/skeleton1.html&docid=WF1-88Ha4SwHWM&imgurl=http://www.clipartpal.com/_thumbs/pd/holiday/halloween/skeleton_waving_goodbye.png&w=546&h=875&ei=Pe2MUe3qKOew7Aa77ICgAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:32,s:0,i:266&iact=rc&dur=1376&page=3&tbnh=194&tbnw=121&start=21&ndsp=12&tx=68.3333740234375&ty=90.33334350585937
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  (β) Σα νζηά αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο, ρσξίδνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο. Να γξάςεηε ζε πνηα  
        από ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο αλήθνπλ ηα πην θάησ νζηά.                                                  (3 x 0,5 = 1,5 μ)                                                                                           
       

I. πόλδπινη                 ………………………………………………………………………………….. 
II. Οζηά ηεο ιεθάλεο.    …………………………………………………………………………………..                             

III. Μεξηαίν                     ………………………………………………………………………………….. 
 

   (γ) Να γξάςεηε πνην κέξνο ηνπ καθξνύ νζηνύ:                                                                   (6 x 0,5 = 3 μ) 
 

I.  είλαη ππεύζπλν γηα ηελ καηά μήκορ αύξηζη ησλ νζηώλ; 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. είλαη ππεύζπλν γηα ηελ καηά πάσορ αύξηζη ησλ νζηώλ; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

III. είλαη ππεύζπλν γηα ηελ ζξέςε ησλ νζηώλ; 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 
IV.  ιεηηνπξγεί σο αηκνπνηεηηθό όξγαλν ηνπ νξγαληζκνύ; 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(δ) Πώο νλνκάδεηαη ε πάζεζε θαηά ηελ νπνία παξνπζηάδεηαη  κόληκε αύμεζε ηνπ νζθπτθνύ  
     θπξηώκαηνο; …………………………………………………………………………………………………….. 

 
(ε) Πώο νλνκάδεηαη ην είδνο ηεο άξζξσζεο θαηά ηελ νπνία δεν επηηξέπνληαη θαζόινπ θηλήζεηο κεηαμύ  
     ησλ νζηώλ; ……………………………………………………………………………….…………………... 

 

 

Δπώηημα 2 

(α) ην παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεηαη ηνκή ηεο θαξδηάο. Να νλνκάζεηε ηνπο ρώξνπο Α έσο Γ θαη ηα  

     αηκνθόξα αγγεία 1 έσο 4.                                                                                                (8 x 0,25 = 2 μ)                    

                                                
 

 
1……………………… 
 
 
2……………………… 
 
 
 
A…………………….. 
 
 
 
B……………………… 

 
3……………………… 
 
 
4……………………… 
 
 
 
Γ……………………… 
 
 
Γ……………………… 
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(β) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ην γξάκκα () αλ είλαη ζσζηέο ή ην γξάκκα (Λ) αλ    

     είλαη ιάζνο.                                                                                                                    (5 x 0,5 = 2,5 μ)                    

 

I. Ο ξόινο ηεο κηθξήο θπθινθνξίαο είλαη λα πξνκεζεύεη όια ηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ κε 

νμπγόλν θαη ζξεπηηθέο νπζίεο……………………………………………………………………………. 

II. Σα αηκνπεηάιηα είλαη ππεύζπλα γηα ηελ πήμε ηνπ αίκαηνο…………………………………………… 

III. Σα ιεπθά αηκνζθαίξηα πεξηέρνπλ αηκνζθαηξίλε πνπ δεζκεύεη θαη κεηαθέξεη ην νμπγόλν ζηα 

θύηηαξα……………………………………………………………………………………………………... 

IV. Σα εξπζξά αηκνζθαίξηα έρνπλ ππξήλα ………………………………………………………………... 

V. Σν πιάζκα απνηειείηαη θπξίσο από λεξό……………………………………………………………… 

 

(γ) Να γξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ αίκαηνο θαηά ηε κεγάιε θπθινθνξία:                                (6 x 0,25 = 1,5 μ)       

              

Αξηζηεξόο θόιπνο            ………………………...………          ……………………………….……… 

…………………………..……….…………             ………………………………..…………………… 

…………………………………….           ……………………………………………               Γεμηόο θόιπνο 

 

 

Δπώηημα 3 

(α) Να νλνκάζεηε ηα μέπη ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο αξηζκνύο  

     1 έσο 6 όπσο θαίλνληαη ζην πην θάησ ζρήκα.                                                                  (6 x 0,5 = 3 μ) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(β) ην πην πάλσ ζρήκα θαίλνληαη νη αδέλεο Α θαη Β. Να ηνπο νλνκάζεηε θαη λα γξάςεηε κηα νπζία  
      πνπ παξάγεη ν θάζε έλαο.                                                                                                 (4 x 0,5 = 2 μ)                                                                                                                                
     
                                      Όνομα αδένα                                                    Οςζία πος παπάγει 

 

Αδέναρ Α             …………………………………..             …………………………………………………….. 

Αδέναρ Β             ………………………………….              …………………………………………………….. 

1………………………………………………….. 
 
 
2………………………………………………….. 
 
 
3………………………………………………….. 
 
 
4………………………………………………….. 
 
 
5………………………………………………….. 
 
 
6………………………………………………….. 
 
 
 

Α 

Β 
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(γ) Να νλνκάζεηε ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο δνληηώλ πνπ βιέπεηε ζην ζρεδηάγξακκα:         (4 x 0,25 = 1 μ)   

 

 
 

 

 

Δπώηημα 4 

(α) Ο Πάξεο είλαη αηκνδόηεο θαη έρεη νκάδα αίκαηνο Α. ε πνηεο νκάδεο αίκαηνο κπνξεί λα δώζεη αίκα;                                                  

                                                                                                                                                (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                                                                                       

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(β) Όηαλ ν Πάξεο  είρε αηύρεκα ρξεηάζηεθε λα ηνπ ρνξεγεζεί αίκα θαη ν θίινο ηνπ ν Ιάθσβνο πνπ έρεη  

      αίκα νκάδαο Ο, έζπεπζε ζην λνζνθνκείν γηα λα ηνπ πξνζθέξεη αίκα. Πηζηεύεηε όηη ν Ιάθσβνο          

      κπόξεζε λα βνεζήζεη ην θίιν ηνπ κ’ απηό ηνλ ηξόπν; Δμεγήζηε.                                                                  

                                                                                                                                                   (1 x 1 = 1 μ)                                                                                                                                   

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(γ) Ο Πάξεο ηξαπκαηίδεηαη κε ζθνπξηαζκέλν ζίδεξν θαη κεηαθέξεηαη ζηηο Πξώηεο Βνήζεηεο. Ο γηαηξόο  

      ρνξεγεί ζηνλ Πάξε αληηηεηαληθό νξό. Γηαηί ηνπ ρνξεγεί αληηηεηαληθό οπό θαη όσι εμβόλιο ηεηάλνπ;                                                    

                                                                                                                                                   (1 x 1 = 1 μ)   

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………                                                                                            

 
(δ) Να νλνκάζεηε κε πνηνπο  δύο (2) ηξόπνπο ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα ζπκβάιινπλ ζηελ άκπλα ηνπ  

     νξγαληζκνύ.                                                                                                                         (2 x 1 = 2 μ)   

Ι………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

ΙΙ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
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(ε) Να αλαθέξεηε ηη είλαη ε αζεξνζθιήξσζε θαη πώο κπνξεί λα απνθεπρζεί.                      (2 x 0,5 = 1 μ)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Μέπορ Γ΄ : Απνηειείηαη από δύο (2) επωηήμαηα. Να απαληήζεηε ΜΟΝΟ ΔΝΑ (1) από ηα δύο (2)  

                   επωηήμαηα. Κάζε νξζή θαη πιήξεο απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δώδεκα (12) μονάδερ.   

 

Δπώηημα 1 

(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 - 5 ηνπ αλδξηθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο όπσο θαίλεηαη ζην πην θάησ  

     ζρήκα.                                                                                                                             (5 x 0,5 = 2,5 μ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο  κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο.                           (5 x 0,5 = 2,5 μ)   

 

Ι. Γύν (2) αδέλεο πνπ παξάγνπλ εθθξίκαηα θαη απνηεινύλ κέξνο ηνπ αλδξηθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο,  

   είλαη ……………………..…………………………….. θαη …………………………………………………….. 

ΙΙ. Η θύξηα αληξηθή γελλεηηθή νξκόλε είλαη ε…………………………………………….…… ελώ κηα  

    γπλαηθεία γελλεηηθή νξκόλε είλαη ε …………………………………………………………………………. 

ΙΙΙ. Με ηελ έλσζε σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ πξνθύπηεη ην ………………………………….……….πνπ  

     κε αιιεπάιιειεο δηαηξέζεηο ζα κεηαηξαπεί ζε έκβξπν. 

 

(γ) Η Ξέληα πνπ έρεη ζηαζεξό θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ, είρε ηελ ηειεπηαία θνξά έκκελε ξήζε  

     (πεξίνδν) ζηηο 6 Μαΐνπ. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο δίλνληαο αθξηβή εκεξνκελία κε ηε  

      βνήζεηα ηνπ εκεξνινγίνπ πνπ ζαο δίλεηαη.                                                                    (3 x 0,5 = 1,5 μ)    

   

 

I. Πόηε ζα μεθηλήζεη ε επόκελε έκκελε ξύζε 
ηεο; 
………………………………………………. 
 

II. Πόηε ζα είλαη ε σνξξεμία ηεο; 
 
……………………………………………….. 
 

III. Αλ ε Ξέληα ζέιεη λα κείλεη έγθπνο, πνηεο 
κέξεο πξέπεη λα έρεη ζεμνπαιηθή επαθή; 
 

Από…………….… κέρξη ….……………… 

1…………………………………………. 
 
2………………………………………… 
 
3………………………………………… 
 
4………………………………………… 
 
5………………………………………… 
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(δ) Η Ξέληα είλαη παληξεκέλε κε ηνλ Άδσλε θαη έρνπλ ήδε 3 παηδηά.  

      Να αλαθέξεηε μια (1) κεραληθή θαη μια (1) ρεκηθή αληηζπιιεπηηθή κέζνδν πνπ κπνξεί λα           

      ρξεζηκνπνηήζεη ην δεπγάξη ώζηε λα απνθύγεη λέα εγθπκνζύλε.                                   (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                             

    

     Μεραληθή αληηζύιιεςε: ........................................................................................................................ 

 

     Υεκηθή αληηζύιιεςε: ............................................................................................................................. 

    

  

(ε) Να αλαθέξεηε δύο (2) δηαθνξέο κεηαμύ σαξίνπ θαη ζπεξκαηνδσαξίνπ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην  

     θάησ πίλαθα.                                                                                                                      (4 x 0,5 = 2 μ) 

ΓΙΑΦΟΡΔ 

ΠΔΡΜΑΣΟΕΩΑΡΙΟ ΩΑΡΙΟ 

  

 

 

  

 

 

 

 

(ζη) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε ζέζε ηνπ εκβξύνπ ζηε κήηξα. Να νλνκάζεηε ηηο ελδείμεηο 1 εώο 4.                                                      

                                                                                 (4 x 0,25 = 1 μ)                                                                           

 

                  1............................................................................... 

                                                                                   

                  2............................................................................... 

                                                                     

                  3............................................................................... 

                                                                  

                  4..............................................................................                                                      

 

 

 

(δ) Να αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νξγάλνπ 3 ζην πην πάλσ ζρήκα.                                         (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ε) Να αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νξγάλνπ 4 ζην πην πάλσ ζρήκα.                                        (1 x 0,5 = 0,5 μ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(δ) Να αλαθέξεηε ηη είλαη ε θξπςνξρία θαη πσο αληηκεησπίδεηαη ηαηξηθά.                              (1 x 0,5 = 0,5 μ)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                          

 

 

Δπώηημα 2 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1 έσο 6 ζην πην θάησ ζρήκα.                                         (6 x 0,5 = 3 μ)                                                                           

 

 
 

 

 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο πνπ αθνξνύλ ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα  κε ηηο  

      θαηάιιειεο ιέμεηο.                                                                                                             (4 x 0,5 = 2 μ)                                                                                                                                          

                                                                                                                                                 

Ι. Σν θνηλό όξγαλν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ……………………………….. 

Ι. Η κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ εμαζθαιίδεηαη κε  …………………………………………………….. 

ΙΙΙ. Η κηθξή πξνεμνρή πνπ θιείλεη ην ζηόκην ηνπ ιάξπγγα θαηά ηελ θαηάπνζε είλαη ε ………………....... 

IV. ην όξγαλν απηό ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο βξίζθνληαη νη θσλεηηθέο ρνξδέο………………….. 

 
 
(γ) Να αλαγλσξίζεηε ην όξγαλν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ απεηθνλίδεηαη ζην πην θάησ  
     ζρήκα θαη λα απαληήζεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.                                               (4 x 0,5 = 2 μ)                                                                    

 

5 

6 

1………………………………………………………. 

 

2………………………………………………………. 

 

3………………………………………………………. 

 

4………………………………………………………. 

 

5………………………………………………………. 

 

6……………………………………………………… 

Ι. ην δηπιαλό ζρήκα απεηθνλίδεηαη …………………………………………………….. 
 
ΙΙ. Σν ζπγθεθξηκέλν όξγαλν απνηειείηαη από……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
ΙΙΙ. Η θαηαζθεπή απηή εμαζθαιίδεη: 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 
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(δ) Να αλαθέξεηε ηηο θηλήζεηο ηνπ δηαθξάγκαηνο θαη ησλ πιεπξώλ θαηά ηελ εηζπλνή θαη εθπλνή. 
                                                                                                                                                (4 x 0,5 = 2 μ)                                                                           
 

 ΔΙΠΝΟΖ ΔΚΠΝΟΖ 

ΚΙΝΗΔΙ  

ΓΙΑΦΡΑΓΜΑΣΟ 

 

 

 

 

ΚΙΝΗΔΙ  

ΠΛΔΤΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

(ε) Γώζηε δύο (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη θαιύηεξα λα εηζπλένπκε από ηε κύηε θαη όρη από από  

     ην ζηόκα.                                                                                                                            (2 x 0,5 = 1 μ)                                                                                                                                                                                                                   

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................     

 

(δ) Να αλαθέξεηε: 

 Ι.  ηελ νπζία ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ θαπλό ηνπ ηζηγάξνπ θαη  ε νπνία πξνθαιεί εζηζκό θαη  

ΙΙ. κηα νπζία ε νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαξθίλν ζηνπο πλεύκνλεο.                                     (2 x 1 = 2 μ)                                                                                                                                                                                                                   

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ  ΔΙΗΓΗΣΡΙΔ      Η  ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ     

 

Κπξηάθνπ Μαξία                                                                                 Παπιά  Αλησλία 

Υξηζηνδνύινπ Υξηζηίλα 
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      ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ                                            ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΙΒΑΓΙΩΝ           

 
ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

ΜΑΘΗΜΑ:           ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ:        7/6/2013    ΒΑΘΜΟ: .................................. 

ΤΑΞΗ:                  Γ΄ 
ΥΡΟΝΟ:  2 ώπερ (Βιολογία + Υημεία)  ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ....................... 
 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: .............................................................       ΣΜΖΜΑ: ......     Απ. .... 
 

Βιολογία: 40 μονάδερ 
 
ΟΓΖΓΗΔ:  Να γπάτεηε μόνο με μπλε ή μαύπη πένα. 
  Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού ςγπού (Tipp – Ex) και ηαινίαρ. 
  Σο εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από ηα μέπη Α, Β και Γ. 
  Να απανηήζεηε ζε ΟΛΑ ηα μέπη. 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΓΔΚΑ (10) ΔΛΗΓΔ 

 
 

 

Μέπορ  Α   (Μνλάδεο  10) 

Να απαληήζεηε  ΟΛΔ  ηιρ  επυηήζειρ. 
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5  κνλάδεο. 
 

(1.)  Γίλνληαη νη πην θάησ ζρεκαηηζκνί ηνπ θπηηάξνπ.          Μ. 2,5 

Ριβόζυμα, κςηηαπικό ηοίσυμα, κςηηαπική μεμβπάνη, πςπήναρ, σλυποπλάζηηρ, 
κςηηαπόπλαζμα. 
 

Πνηνο από απηνύο:          

Πεξηέρεη ηα δηάθνξα νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ; ................................................. 

είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ; …………………………………….. 

ειέγρεη ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν νπζηώλ από ην θύηηαξν; ……………………………… 

πεξηβάιιεη ηελ πιαζκαηηθή κεκβξάλε ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ; …………………...……. 

ειέγρεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ; ………………………………………… 
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(2.)  (α) Να  νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδίαο 1 – 3 όπσο θαίλνληαη ζην πην θάησ 

ζρεδηάγξακκα.                                                                                                     Μ. 1,5 

         
                                                          

1.   ....................................... 
2.    .......................................                                                                          
3.    .......................................  
              

                       
 
 
                                                   
                                                                                                      

(β)    Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α  κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β .

                                                                                                                      Μ. 1  

 

ηήλη 1 ηήλη 2 Ανηιζηοίσιζη 

1.  Θξόκβνο 

2.  θπγκόο 

3.  Αζεξνζθιήξσζε 

4.  Αξηεξηνζθιήξσζε  

 

 
 

 
Α.  ηέλεκα ησλ αξηεξηώλ από απόζεζε 
νπζηώλ ζην εζσηεξηθό ηνπο. 
 
Β.  Ρνή ηνπ αίκαηνο ζηηο αξηεξίεο. 

 
Γ.  Πεθηόο όγθνο αίκαηνο. 

 
Γ.  Διάηησζε ειαζηηθόηεηαο αξηεξηώλ. 

 

 1 -- ……. 

2 -- ……. 

3 -- ......... 

4 -- ……. 

 
 (3.)  (α) Να γξάςεηε δύν (2) ρξεζηκόηεηεο ησλ νζηώλ θαη ηνπ ζθειεηνύ ζηνλ  

        άλζξσπν.                         Μ. 1 

 .............................................................................................................................
............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................  
      ............................................................................................................................ 
 

 (β)  Να νλνκάζεηε ηελ πάζεζε πνπ παξνπζηάδεη ην πην θάησ ζρήκα θαη λα δώζεηε 

ηνλ νξηζκό ηεο.                     Μ. 1,5 

            
                                 θπζηνινγηθό       κε πάζεζε 
       
  

 
Πάζεζε: …………………………………………………………………………………......... 
Οξηζκόο: …………………………………………………………………………………........ 
…………………………………………………………………………………………………. 

1 

3
3 

2 
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(4.) Γίλνληαη νη πην θάησ νξγαληζκνί.  

 
(α) Να ζρεδηάζεηε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα γηα ηνπο πην πάλσ νξγαληζκνύο.          Μ. 1 

 
........................               .......................             ........................             ........................ 
 
 

(β)  Ση κπνξεί λα ζπκβεί ζηελ πην πάλσ ηξνθηθή αιπζίδα αλ εμαθαληζηεί ε θόηα; Μ. 1 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………. 
 

(γ)  Αλ ην ζθνπιήθη είλαη θαηαλαισηήο 1εο  ηάμεο, ε αιεπνύ είλαη:          Μ. 0,5

 ………………………………………….…………….   
 
  

Μέπορ  Β    (Μνλάδεο 18) 

 
Να απαληήζεηε  μόνο  ηιρ  ηπειρ  (3) από ηηο  ηέζζεξηο  εξσηήζεηο. 
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε  έξι  (6)  κνλάδεο. 
 

(1.)  (α) Ση επηηπγράλεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπαξαγσγήο;            Μ. 1 

………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………...................................... 

 

(β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο αθόινπζεο πξνηάζεηο.                      Μ. 1,5 

Ο ζειπθόο γακέηεο νλνκάδεηαη …......…………………… . Η έλσζή ηνπ κε ηνλ 

αξζεληθό γακέηε (ζπεξκαηνδσάξην), νλνκάδεηαη ……….…………………................... . 

Σν πξώην θύηηαξν πνπ δεκηνπξγείηαη νλνκάδεηαη ……......….....……………………., 

ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αλαπηύζζεηαη ζε έκβξπν. 
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(γ) Να νλνκάζεηε ην κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο όπνπ:  

         Μ. 1 

 παξάγεηαη ην σάξην ………………………………                

 γίλεηαη ε εκθύηεπζε ηνπ γνληκνπνηεκέλνπ σαξίνπ  θαη ε αλάπηπμή ηνπ ζε 

έκβξπν ……………………………………       

 
 

(δ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ όξρεσλ ζην αλαπαξαγσγηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα;     Μ. 1 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
(ε) ε πνην κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα απνζεθεύνληαη 

πξνζσξηλά ηα ζπεξκαηνδσάξηα;             Μ. 0,5 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
(ζη) Γηαηί έλαο άληξαο κε θξπςνξρία (πνπ δελ ζεξαπεύηεθε) ζα είλαη ζηείξνο δειαδή 

δελ ζα κπνξεί λα θάλεη παηδηά;                            Μ. 1 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

(2.)  (α) ηνλ θύθιν ηνπ άλζξαθα πνπ αθνινπζεί, πνηεο ιεηνπξγίεο αληηπξνζσπεύνπλ 

νη αξηζκνί 1 θαη 2;                          M. 1 

       

   

 

. 

 

 

1. .............................................. 

2. ..............................................      
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(β) Να γξάςεηε δύν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην άδσην εηζέξρεηαη ζην έδαθνο από 

ηελ αηκόζθαηξα.                  M. 1 

i)...................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

ii)..................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

 

(γ)Να αληηζηνηρίζεηε ηηο έλλνηεο ηεο ζηήιε 1 κε ηελ θαηάιιειε πξόηαζε ηεο ζηήιεο 2. 

      Μ. 3 

 

ηήλη 1 ηήλη 2 Ανηιζηοίσιζη 

 
1) Βαθηήξηα 

2) Φπηνθάγα δώα 

3) Γέληξα 

4) Φαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

5) Δμαζζέλεζε ηεο ζηηβάδαο ηνπ 

όδνληνο 

6) Όμηλε βξνρή 

 

Α) Παξαγσγνί 

 

Β) Τπεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε 

 

Γ) Καηαλαισηέο 1εο ηάμεο 

 

Γ) Καηαλαισηέο 2εο ηάμεο 

 

Δ) Καηαζηξνθή αξραίσλ κλεκείσλ 

 

η) Απνηθνδνκεηέο 

 

Ε) Υισξνθζνξάλζξαθεο (CFCs) 

 
1 -- ……. 

2 -- ……. 

3 -- ......... 

4 -- ……. 

5 -- ……. 

6 -- ……. 

 

(δ) Να εμεγήζεηε ηη είλαη:                     M. 1

  
i) νη απηόηξνθνη νξγαληζκνί: ……………………..………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

ii) νη εηεξόηξνθνη νξγαληζκνί: ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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(3.)   Γίλεηαη ην πην θάησ ηξνθηθό πιέγκα. 

 
(α)  Να θηηάμεηε κηα ηξνθηθή αιπζίδα ρξεζηκνπνηώληαο ηέζζεξηο (4)  νξγαληζκνύο 

από ηνπο πην πάλσ.                                                                                                Μ. 2 

 
.......................              ......................              .........................             ....................... 
   

(β) Πνηνο είλαη ν παξαγσγόο ζηελ πιο πάνυ ηποθική αλςζίδα θαη γηαηί;            Μ. 1 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
 
(γ) ε πνηα θαηεγνξία νξγαληζκώλ αλήθνπλ νη ππόινηπνη ηξεηο νξγαληζκνί ηεο πιο 

πάνυ ηποθικήρ αλςζίδαρ θαη γηαηί;                           Μ. 1 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
  
(δ) Ση ζα κπνξνύζε λα ζπκβεί ζην πην πάλσ ηποθικό πλέγμα αλ εμαθαλίδνληαλ όια 

ηα ζαιηγθάξηα;                  Μ. 1 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
 

(ε)   Με ηε βνήζεηα ηνπ ηποθικού πλέγμαηορ λα νλνκάζεηε                                Μ. 1 

 έλαλ παξαγσγό:     ..........................................................................  

 έλαλ θαηαλαισηή 3εο ηάμεο:      …....................................................................... 
 



7 /10 
 

(4.)     (α)  Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ κε αξηζκνύο 1- 4 όπσο θαίλνληαη ζην 

πην θάησ  ζρεδηάγξακκα.                     Μ. 2    

                                                                                    
   
     
1. ...........................................                               
2. ...........................................                             
3. ........................................... 
4. ........................................... 
 
 
 
 
 
(β)  Σν πην πάλσ θύηηαξν είλαη θπηηθό ή δσηθό; Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ λα ην 

εμεγνύλ.                Μ. 1,5       

 
Δίλαη ..................................... θύηηαξν γηαηί   
(i) ................................................................................................................................... 
(ii) .................................................................................................................................. 
 

(γ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πην  θάησ νξγαληδίσλ ηνπ θπηηάξνπ;                 M. 1,5 

Οπγανίδιο  κςηηάπος Ρόλορ 

 

ύκπιεγκα Golgi 

 

 

Υισξνπιάζηεο 
 

Μηηνρόλδξην 
 

 

 (δ) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α  κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β.  Μ. 1 

 

ηήλη 1 ηήλη 2 Ανηιζηοίσιζη 

Α.  Ννπθιεηθά νμέα 

Β.  Τδαηάλζξαθεο 

Γ.  Πξσηεΐλεο 

 

Γ.  Λίπε  

 
 

1.  Η γιπθεξόιε είλαη ζπζηαηηθό ηνπο 

 
2.  Πεξηέρνπλ ακηλνμέα 

 
3.  Γηαζπώληαη ζε κνλνζαθραξίηεο 

 
4.  Απνηεινύληαη από DNA θαη RNA 

 

 Α -- ……. 

Β -- ……. 

Γ -- ......... 

Γ -- ……. 

 

1 3 2 4 
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Μέπορ Γ΄    ( Μνλάδεο 12 ) 

Να απαληήζεηε  μόνο ηη μία (1) από ηηο δύν εξσηήζεηο . 
Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε  δώδεκα  (12)  μονάδερ . 
 

(1.)    (α)  Να ζπκπιεξώζεηε ην πην θάησ θείκελν κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο.          Μ. 3 

                     
       Η αύμεζε ηνπ νζηνύ θαηά  κήθνο γίλεηαη από ηνλ .............................................. .  
Η αύμεζε ηνπ νζηνύ θαηά πάρνο  θαη ε  ζξέςε ηνπ γίλεηαη από  ην 
..................................................................  Η εζσηεξηθή θνηιόηεηα ελόο καθξνύ νζηνύ 
νλνκάδεηαη ....................................................................... θαη  πεξηέρεη ηνλ 
.............................................................. . Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο  από ηελ ηξηβή, ηα 
νζηά  θαιύπηνληαη ζηα άθξα ηνπο από ηνλ ................................................................. .   
Ο ηξόπνο πνπ ζπλδένληαη ηα νζηά νλνκάδεηαη ................................ . 
 
 
(β)  Να ζεκεηώζεηε ηα νλόκαηα ησλ νζηώλ πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1-5  ζην πην θάησ 
ζρεδηάγξακκα θαη λα γξάςεηε ζε πνην είδνο (θαηεγνξία)  νζηώλ αλήθνπλ ηα νζηά κε 

αξηζκό 1, 2, 3.                                                       Μ. 4  

 
 1................................ Δίδνο: .......................... 

      
      2................................ Δίδνο : ......................... 
 
      3................................ Δίδνο : .........................       
            
      4................................          
  
      5................................      
         
                         
                                                                     

   
        
                  
           
                                 
 
(γ) Ση είδνπο άξζξσζε ππάξρεη ζηε ζέζε Α ζην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα θαη ηη είδνπο 

θίλεζε επηηξέπεη (εθηεηακέλε, πεξηνξηζκέλε ή θακία);                Μ. 1 

                 
  ................................................................................................................................... 
 

(δ)   Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε νζηενπόξσζε θαη ζε πνηα άηνκα εκθαλίδεηαη.           Μ. 2          

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 

(ε)  Ση είλαη ε δηζθνπάζεηα; Να γξάςεηε κηα αηηία πνπ ηελ πξνθαιεί.                     Μ. 2       

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Α 

3 

 

4 

5 

2 

1 
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3 
 
 
4 
 
5 

 

(2.) Σν ζρήκα δείρλεη ηε κηθξή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.  
  

(α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-5.       Μ. 2,5 

 

 

    1. ............................................... 

    2................................................. 

    3. ............................................... 

    4. ............................................... 

    5. ............................................... 

 

 

 

(β) Πνην/α από ηα αξηζκεκέλα αγγεία ηνπ ζρήκαηνο πεξηέρνπλ νμπγνλσκέλν αίκα;       

      Μ. 0,5 

........................................................................................................................................ 

 

(γ) ε ηη εμππεξεηεί ε κηθξή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο;             Μ. 1 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

(δ) Να γξάςεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ θιεβώλ θαη αξηεξηώλ.                     Μ .3 

Φλέβερ Απηηπίερ 

1. 

 

 

1. 

2. 

 

 

2. 

3. 

 

 

3. 

 

1      
 
2 
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(ε) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά. 
 

i) Η νκάδα αίκαηνο ΑΒ ιέγεηαη ................................................., ελώ ε νκάδα Ο 

ιέγεηαη ...................................... .               Μ. 1 

 

ii) Σα άηνκα κε ξέδνπο ..................................................... δελ κπνξνύλ λα 

πάξνπλ αίκα ξέδνπο ............................................................  .          Μ. 1 

 

(ζη) Να νλνκάζεηε δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ε ηερλεηή αλνζία.       

         Μ. 1 

i) ………………………………………………………………………………………… 

ii) ………………………………………………………………………………………… 

 

    (δ) Να γξάςεηε ην ξόιν ησλ πην θάησ ζπζηαηηθώλ ηνπ αίκαηνο: 
 

 Λεπθά αηκνζθαίξηα                 M .1 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 Δξπζξά αηκνζθαίξηα                  M .1 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
 
 
 
 
 
ΟΙ  ΔΙΗΓΗΣΔ      Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ  

 
Καδάθνο  Παύινο  
 
Γέζπνηλα Υξηζηνδνύινπ     Νίθνο Πξόμελνο 



1 
 

  ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΔΣΡΑΚΖ ΚΤΠΡΗΑΝΟΤ                                         

        ρνιηθή ρξνληά 2012-2013 

 

 

                 

 
  

ΓΡΑΠΣΔ   ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ    ΔΞΔΣΑΔΗ    ΗΟΤΝΗΟΤ    2013 

ΜΑΘΖΜΑ:  ΦΤΗΚΑ   Γ΄  ΓΤΜΝΑΗΟΤ 
                                                                                                           

 

 

 

 

 

 
 

 

ΟΓΖΓΗΔ: Να γξάςεηε κόλν κε κπιε ή καύξε πέλα. 

                     Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πιηθνύ. 

                     Να γξάςεηε ηηο απαληήζεηο ζαο ζην εμεηαζηηθό δνθίκην. 

 

ΒΗΟΛΟΓΗΑ   ( 33 κνλάδεο) 

 
 

     ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΓΟΚΗΜΗΟ ΑΠΟΣΔΛΔΗΣΑΗ ΑΠΟ ΔΠΣΑ ( 7 ) ΔΛΗΓΔ 
 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από ηξεηο (3) εξσηήζεηο Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο εξσηήζεηο. 

 

1. α) Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο, βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα  

        Α, Β, Γ ή  Γ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε (π.ρ.  Α ). 

 Σν ΑIDS πξνθαιείηαη από κηθξννξγαληζκό πνπ αλήθεη ζε:                                                       

          Α. βαθηήξηα          Β. ηνύο          Γ. κύθεηεο          Γ. πξσηόδσα                                                (κνλ. 1)                                                                                             

     β) Να αλαθέξεηε ηνλ θπξηόηεξν ηξόπν κεηάδνζεο ηεο αζζέλεηαο ηνπ  AIDS. 

............................................................................................................................................................. (κνλ. 1) 

2. α) Να νλνκάζεηε ηα είδε ησλ δνληηώλ πνπ  θαίλνληαη  ζην δηπιαλό ζρήκα.                                                                                                            

           1→ ........................................................ 

           2→ ........................................................ 

           3→ ........................................................ 

           4→ ........................................................                                                                                                 

                                                                                                                                                              (κνλ. 1) 

    β) Να αλαθέξεηε κηα (1) πάζεζε ησλ δνληηώλ θαη έλα (1) ηξόπν κε ηνλ νπνίν  κπνξνύκε λα ηελ    

        απνθύγνπκε.                                                                                                                                          

........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. (κνλ. 1) 

 

 

Ζκεξνκελία:  05 / 06 / 2013                          Γηάξθεηα: 2:30  Ώξεο 

Ολνκαηεπώλπκν:  ..............................................................................    Σκήκα:  ............  Αξ:  ...........  

          

 

Ολνκαηεπώλπκν:  _____________________________________    Σκήκα:  ___    Αξ:___  

            

            

 

 

 Βαζκόο: ............................................. 

 Οινγξ.: .............................................. 

 Τπνγξαθή θαζεγ.  ............................ 

 

  Τπνγξαθή : --------------------------- 
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    γ) Να απαληήζεηε ζηελ πην θάησ εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο, βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα   

        Α, Β, Γ ή Γ  πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πην ζσζηή απάληεζε (π.ρ.  Α ). 

 Πόζα δόληηα έρεη έλαο ελήιηθαο; 

                Α.  20       Β.  32      Γ.  28     Γ.  36                                                                                     (κνλ. 1)                                                              

3. Να αληηζηνηρίζεηε ηα νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ πνπ θαίλνληαη ζηε Σηήιε Α κε ηηο αληίζηνηρεο δνκέο θαη   

    ιεηηνπξγίεο ηνπο, ζηε Σηήιε Β.                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                           (κνλ. 2) 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από πέληε (5) εξσηήζεηο ησλ ηεζζάξσλ (4) κνλάδσλ. Από ηηο πέληε (5) 

εξσηήζεηο λα απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηηο ΣΔΔΡΗ (4). 

 

1. Τν δηπιαλό ζρήκα παξηζηάλεη ηελ εζσηεξηθή θαηαζθεπή ηεο θαξδίαο ηνπ αλζξώπνπ.  

α) Να  νλνκάζεηε  ηα  κέξε  ηεο  θαξδίαο  πνπ  παξνπζηάδνπλ  νη  ελδείμεηο  1  κέρξη 4,  

       ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα. 

Α/Α Μέξνο ηεο Καξδίαο 

1.  

2.  

3.  

4.  

                                                                                                                                                              (κνλ. 2) 

 

 

 

Α/Α ηήιε Α  Α/Α ηήιε Β 

1. Ππξήλαο 1→ ......... Α. 
Απνηειείηαη από θπηηαξίλε. Γίλεη ζηαζεξό 

ζρήκα θαη ζηήξημε ζην θπηηθό θύηηαξν. 

2. Μηηνρόλδξην 2→ ......... Β. 

Πεξηέρεη ην γελεηηθό πιηθό (DNA) κε ηε 

κνξθή λεκαηίσλ ρξσκαηίλεο. Διέγρεη όιεο 

ηηο ιεηηνπξγίεο, ηε δνκή θαη ηελ αλάπηπμε 

ηόζν ηνπ ίδηνπ ηνπ θπηηάξνπ όζν θαη 

νιόθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνύ. 

3. Χισξνπιάζηεο 3→ ......... Γ. 

Μέζα ζην εζσηεξηθό ηνπ, ηε κήηξα  πεξηέρεη 

ηα δηθά ηνπ DNA. Πξνκεζεύεη κε ελέξγεηα 

νιόθιεξν ην θύηηαξν κε ηε βνήζεηα ηνπ 

νμπγόλνπ, κεηά ηελ θαύζε ησλ ζξεπηηθώλ 

νπζηώλ. 

4. 
Κπηηαξηθό 

ηνίρσκα 
4→ ......... Γ. 

Σπλαληάηαη κόλν ζε θπηηθά θύηηαξα. Με ηε 

ρισξνθύιιε θαη εηδηθά έλδπκα, δεζκεύεη 

κέξνο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ηελ νπνία 

απνζεθεύεη ζε ζάθραξα, όπσο γιπθόδε – 

άκπιν.   

2 

1 
3 

4 



 
3 

    β) Σε έλα δπζηύρεκα ν νδεγόο ηξαπκαηίζηεθε θξίζηκα θαη ρξεηάζηεθε επεηγόλησο κεηάγγηζε αίκαηνο.  

         Ζ νκάδα αίκαηόο ηνπ κεηά από αλάιπζε βξέζεθε όηη ήηαλ A. Από πνηεο νκάδεο κπνξεί λα  

         κεηαγγηζηεί ν ηξαπκαηίαο; Όηαλ ν νδεγόο αλάξξσζε, απνθάζηζε λα γίλεη αηκνδόηεο. Σε πνηεο  

         νκάδεο ζα κπνξνύζε λα δώζεη αίκα;                                                         
 

          Παίξλεη από :  ............................................. ,  δίλεη ζε: ...............................................              (κνλ. 1) 

    γ) Όηαλ θηππήζνπκε ζην ρέξη καο , κεηά από ιίγα ιεπηά ζηακαηά ε αηκνξξαγία.  

        ί) Πνηα νκάδα θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο είλαη ππεύζπλε γηα ηε ιεηηνπξγία απηή; ......................................          

       ίί) Να ζπκπιεξώζεηε κε ηελ θαηάιιειε ιέμε ηελ πην θάησ πξόηαζε. 

            Ζ αληθαλόηεηα πήμεο ηνπ αίκαηνο νλνκάδεηαη  .......................................................... .          (κνλ. 1) 

 

2.   Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ.  

     α) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 κέρξη 6, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην                                                                                                                                                                                                                                                              

           θάησ πίλαθα. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                           

                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                                                              (κνλ. 3) 

 

     β)  ί) Πνην πγξό παξάγεη ην κέξνο 2 ηνπ πην πάλσ ζρήκαηνο;  

........................................................................................................................................................................... 

         ίί) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ πγξνύ απηνύ ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ηεο ηξνθήο;    

...........................................................................................................................................................................  

                                                                                                                                                              (κνλ. 1) 

3. Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο κηθξννξγαληζκνύο.  

       Τα ινηκώδε λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη θπξίσο κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή, νλνκάδνληαη εμνπαιηθώο 

       Μεηαδηδόκελα Ννζήκαηα.  Με βάζε ηνπο κηθξννξγαληζκνύο πνπ ηα πξνθαινύλ θάπνηα από απηά  

       είλαη:               

                    Α. Βαθηεξηαθά:  Χιακύδηα       θαη         Β. Πξσηνδσηθά: Τξηρνκνλάδεο 

        α) Να θαηαηάμεηε ηνπο πην πάλσ κηθξννξγαληζκνύο ζε έλα από ηα πέληε βαζίιεηα ησλ δσληαλώλ  

             νξγαληζκώλ (δώα, θπηά, κύθεηεο, πξώηηζηα, κνλήξε). 

 

 

                           (κνλ. 2) 

                                                                                                                                                                  

          

Α/Α Μέξε πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Α/Α ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 

Α. Βαθηεξηαθά:  Χιακύδηα  

Β. Πξσηνδσηθά: Τξηρνκνλάδεο  

2 

1 

3 

5 

6 

4 



 
4 

 

     β) Να αλαθέξεηε κηα βαζηθή δηαθνξά πνπ αθνξά ηε δνκή κεηαμύ ησλ βαθηεξίσλ θαη ησλ  

          κνλνθύηηαξσλ κπθήησλ. 

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. (κνλ. 1)     

     γ) Να εμεγήζεηε γηα πνην ιόγν νη ηνί δελ αλήθνπλ ζε θάπνην βαζίιεην. 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. (κνλ. 1)     

4. Γύν καζεηέο ζέινπλ λα εθηηκήζνπλ ηνλ πιεζπζκό ησλ θπηώλ Θύμος ο ακέραιος (Thymus integer) πνπ 

εληόπηζαλ ζε κία πεξηνρή Χ ηνπ Τξνόδνπο. Πην θάησ δίλεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινύζεζαλ νη δύν 

καζεηέο: 

Μεζνδνινγία πνπ αθνινύζεζαλ νη καζεηέο, γηα λα εθηηκήζνπλ ηνλ αξηζκό ησλ θπηώλ Θύκνο  

 Οξηνζέηεζαλ κε ζρνηλί ηελ πεξηνρή κειέηεο Χ πνπ είρε εκβαδό ίζν κε 1000 m
2
. 

 Χξεζηκνπνίεζαλ ηεηξάγσλα πιαίζηα κε εκβαδό 10 m
2
 γηα λα θαηαγξάςνπλ  

    ηνλ αξηζκό ησλ θπηώλ Θύκνο πνπ βξίζθνληαλ κέζα ζην θάζε πιαίζην. 

 Σηελ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή κειέηεο ησλ 1000 m
2
 ηνπνζέηεζαλ, ηπραία, 10  

   πιαίζηα. 

 Ολόκαζαλ ηα 10 πιαίζηα Α έσο Κ θαη κέηξεζαλ ηνλ αξηζκό ησλ θπηώλ  

    Θύκνο ζε θάζε πιαίζην. 

 Καηέγξαςαλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηνλ παξαθάησ Πηλάθα. Σηνλ Πίλαθα  

   θαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ θπηώλ Θύκνο πνπ θαηαγξάθεθε ζε θάζε πιαίζην. 

 

 

 

  

     α) Να ππνινγίζεηε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ θπηώλ ζηα 10 πιαίζηα γηα ηελ  

         πεξηνρή κειέηεο Χ θαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα βξείηε ηνλ κέζν όξν θπηώλ Θύκνο αλά    

         πιαίζην 10 m
2
. Να δείμεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              (κνλ. 2) 

     β) Τν νξηνζεηεκέλν εκβαδό ηεο πεξηνρήο κειέηεο Χ είλαη 1000 m
2
. Να ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό  

       κέγεζνο ηνπ αλακελόκελνπ πιεζπζκνύ ησλ θπηώλ Θύκνο ζηελ πεξηνρή κειέηεο Χ. Να   

       δείμεηε ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              (κνλ. 2) 

ΠΛΑΗΗΟ Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ Θ Η Κ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΦΤΣΩΝ 

3 4 5 2 6 3 5 3 4 5 
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5.  α) Να παξαηεξήζεηε ην δηπιαλό ζρήκα ηνπ ελδύκνπ θαη  

               i) λα νλνκάζεηε ην κέξνο κε ηνλ αξηζκό 1. ............................................... 

              ii) λα γξάςεηε ην ξόιν ηεο πεξηνρήο 1 ηνπ ζρήκαηνο;  

................................................................................................................................... 

..................................................................................................................... (κνλ. 1) 

       β) Να παξαηεξήζεηε ηα πην θάησ ππνζηξώκαηα θαη λα επηιέμεηε, βάδνληαο ζε θύθιν έλα κόλν γξάκκα    

           Α, Β, Γ ή Γ, πνην ππόζηξσκα ελώλεηαη κε ην πην πάλσ έλδπκν θαη λα εμεγήζεηε γηαηί. 

 

 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. (κνλ. 1) 

    γ) Να ππνγξακκίζεηε ην ζσζηό ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο. 

        Ζ ρεκηθή πέςε ηνπ ακύινπ αξρίδεη ζην στόμα / λεπτό έντερο, ππό ηελ επίδξαζε ηνπ ελδύκνπ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

        παγκρεατική αμσλάση / αμσλάση τοσ σάλιοσ. 

        Ζ ρεκηθή πέςε ησλ πξσηετλώλ αξρίδεη ζην στόμα/ στομάτι, ππό ηελ επίδξαζε ηνπ ελδύκνπ  

       θρσυίνη/ πευίνη.                                                                                                                          (κνλ. 2) 

                                                                                                                                                                             

ΜΔΡΟ Γ΄ : Απνηειείηαη από δύν (2) εξσηήζεηο ησλ δέθα (10) κνλάδσλ. Από ηηο δύν (2) εξσηήζεηο λα 

απαληήζεηε ΜΟΝΟ ζηε ΜΗΑ (1). 

 

1. Πην θάησ θαίλεηαη κηα νηθνινγηθή ππξακίδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο νηθνινγηθήο ππξακίδαο πνπ απεηθνλίδεηαη πην πάλσ.            

............................................................................................................................................................. (κνλ. 1) 
 

β) Με βάζε ηελ πην πάλσ νηθνινγηθή ππξακίδα λα νλνκάζεηε έλα  θαηαλαισηή 2εο θαη 3εο ηάμεο. 
 

  θαηαλαισηήο  2
εο

  ηάμεο: ...................................,  θαηαλαισηήο 3
εο

 ηάμεο: .................................... (κνλ. 2) 

 

 

Β Γ Γ Α 

1 

  Ποώδη θσηά, όπως γραζίδι            (10000) 

   κάμπια   Πονηικός                                 

                         ακρίδα            Σκίοσρος   (670)      

                              

 

                                           γάηος 

  κόκορας                                                   (80)            

                                 ,           Βάηρατος 

Λύκος                        αεηός                 (8) 
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     γ) Να δώζεηε έλα νξηζκό γηα ηνλ όξν νηθνζύζηεκα . 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. (κνλ. 1)  

     δ) Ο θαζεγεηήο ηεο βηνινγίαο, ζην πιαίζην ηεο ελόηεηαο Οηθνινγία, αλέζεζε ζε κηα νκάδα λα  

         θαηαγξάςεη ηνπο νξγαληζκνύο ζηελ πεξηνρή Ψ ηνπ Τξνόδνπο, ηε ζεξκνθξαζία θαη ηνλ άλεκν. Ζ   

         νκάδα κεηά από ηελ εξγαζία πεδίνπ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έθηηαμε ην πην  

         θάησ ξαβδόγξακκα ζην νπνίν ηνπνζέηεζε  θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 1893 πνπ ηνπο έδσζε  ν  

         θαζεγεηήο ηνπο. 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ί) Τη ζπκπέξαζκα κπνξεί λα έβγαιαλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε ηνλ πιεζπζκό ηεο αθξίδαο θαη γηαηί, από   

         ην πην πάλσ ξαβδόγξακκα; 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. (κνλ. 2) 
 

    ίί) Να νλνκάζεηε δύν (2) όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη καζεηέο γηα λα θάλνπλ ηηο κεηξήζεηο ηνπο. 

............................................................................................................................................................. (κνλ. 2) 
 

   ίίί) Να ζρεδηάζεηε ηελ νηθνινγηθή ππξακίδα πιεζπζκνύ από ηα απνηειέζκαηα πνπ θαηέιεμαλ νη πην  

         πάλσ καζεηέο. 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                              (κνλ. 2) 

2. Να δηαβάζεηε ην πην θάησ θείκελν θαη λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε  

    κηα δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε κηθξνβίσλ. 

« Ζ θπξία Νίθε θαη ν θύξηνο Μηράιεο απνθάζηζαλ καδί κε ηα παηδηά ηνπο λα πάλε έμσ γηα θαγεηό. Τελ 

επόκελε κέξα ε κηθξή ηνπο θόξε Βαζηιηθή είρε δηάξξνηα θαη εκεηνύο. Ζ θ. Νίθε ηόηε απνθάζηζε λα 

δώζεη ζηε Βαζηιηθή θάπνηα αληηβίσζε πνπ είρε γξάςεη ε παηδίαηξνο, πξηλ έλα κήλα. Τειηθά ην 

αληηβηνηηθό απηό δελ βνήζεζε ηε Βαζηιηθή θαη ε κεηέξα ηεο αλαγθάζηεθε λα ηελ πάξεη ζηελ παηδίαηξν. 

Ζ παηδίαηξνο πήξε δείγκα από ηα θόπξαλα ηεο Βαζηιηθήο θαη ην έζηεηιε γηα εμέηαζε. Γύν κέξεο 

αξγόηεξα, ε παηδίαηξνο πήξε ην αληηβηόγξακκα. Ζ παηδίαηξνο ρξεζηκνπνίεζε ην αληηβηόγξακκα, γηα λα 

εμεγήζεη ζηελ θ. Νίθε πόζν ζεκαληηθό είλαη λα ζπκβνπιεύεηαη ηε γηαηξό, πξηλ δώζεη αληηβηνηηθό ζηα 

παηδηά ηεο.» 
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 Σην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ην αληηβηόγξακκα κεηά από θαιιηέξγεηα ησλ θνπξάλσλ ηεο Βαζηιηθήο, 

ζε εηδηθό πηάην θαιιηέξγεηαο (ηξηβιίν Πέηξη).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

     α) Σηελ πην πάλσ εηθόλα θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ αληηβηνγξάκκαηνο. Τη ζπκπέξαζκα κπνξεί λα  

         βγάιεη ε παηδίαηξνο από ηα απνηειέζκαηα απηά θαη γηαηί;  

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. (κνλ. 2) 

     β) Γηα πνηνπο άιινπο νξγαληζκνύο ρνξεγνύληαη αληηβηώζεηο;   

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. (κνλ. 2)   

     γ) Ζ παηδίαηξνο κεηά ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ εμήγεζε ζηελ θ Νίθε όηη ε πξάμε ηεο λα δώζεη  

         αληηβηνηηθό ζηε θόξε ηεο, πξηλ ζπκβνπιεπηεί γηαηξό, ήηαλ ιαλζαζκέλε. Να εμεγήζεηε πνην  

         επηρείξεκα ρξεζηκνπνίεζε ε γηαηξόο. 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. (κνλ. 2)   

     δ) Τν AIDS είλαη κηα αζζέλεηα πνπ πξνθαιείηαη από θάπνην κηθξννξγαληζκό. Οη επηζηήκνλεο πνπ  

         αζρνινύληαη γηα ηελ εμεύξεζε ζεξαπείαο ηνπ, πξνζπαζνύλ λα αλαθαιύςνπλ εκβόιην γηα ηε  

         ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο απηήο. Γηαηί θαηά ηε γλώκε ζαο δελ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αλαθάιπςε  

        αληηβηνηηθνύ, αιιά πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αλαθάιπςε εκβνιίνπ;   

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. (κνλ. 2) 

     ε) Να αλαθέξεηε δύν (2) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα κεηαδνζνύλ ηα κηθξόβηα. 

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. (κνλ. 2) 

 

                                                                 

ΚΑΛΖ  ΔΠΗΣΤΥΗΑ 

 

 

 

 

ΟΗ ΔΗΖΓΖΣΔ                                                                            

Μεηαμάο ηέιηνο 

Λνπθά Μαξία                                                                                                Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 

Λαΐθε Σεξςηζέα                                                                             

                                                                                                                       Μαξία Χάιια - Εάξνπ 

 

 

Γηα ην αληηβηόγξακκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηξία (3) δηαθνξεηηθά αληηβηνηηθά. Σηελ 

πεξίπησζε πνπ θάπνην αληηβηνηηθό 

κπνξεί λα δξάζεη ελάληηα ζε θάπνηνπο 

κηθξννξγαληζκνύο, ηόηε γύξσ από ηελ 

πεξηνρή όπνπ ηνπνζεηείηαη ην αληηβηνηηθό 

δεκηνπξγείηαη κηα δώλε. Ζ δώλε απηή 

νλνκάδεηαη ζώνη αναστολής. 

      πεληθηιιίλε 
 

  κεηξνληδαδόιε 
 

θινπθνλαδόιε 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΔΡΓΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑ                                                         ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ  2013 

Μάζεκα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                                                                Ηκεξνκελία: 12/06/2013                                                  

Σάμε: Γ΄                                                                                                                  Γηάξθεηα εμέηαζεο: 2 ώπερ              

Όλνκα καζεηή/ηξηαο:   .....................................................................................   Σκήκα:  .............     Αξ.  ........ 

                                                                           Βαζκόο: ........................  Τπνγξαθή:  .....................................      

 

ΟΓΗΓΙΔ: Να γπάτεηε μόνο με μπλε πέννα. 

                     Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθυηικού ςλικού. 

                     Να γπάτεηε ηιρ απανηήζειρ ζαρ ζηο εξεηαζηικό δοκίμιο. 

                     Σο γπαπηό αποηελείηαι από  οσηώ ( 8 )  ζελίδερ. 

 

ΜΔΡΟ  Α΄ 

Να απανηηθούν ΟΛΔ  οι επυηήζειρ. Κάθε επώηηζη  βαθμολογείηαι με  δςόμιζι  (2,5) 

μονάδερ. 

1. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά .                                                                                                (κ.1.5) 

Σα νζηά απνηεινύληαη από i) αλόξγαλεο νπζίεο πνπ είλαη ........................ θαη .......................................  

ii)  Οξγαληθή νπζία πνπ είλαη ε ........................... 

(β) Να γξάςεηε δύν νδεγίεο γηα ηελ πξόιεςε ηεο νζηενπόξσζεο.                                                     (κ.1)  

i)................................................................................................................................................................... 

ii)……………………………………………………………………………………………….................. 

 

2. (α) Πνηεο είλαη νη θπξηόηεξεο νπζίεο πνπ πξνζιακβάλνπκε κε ηηο ηξνθέο;                                (κ.1.5) 

……………………………………………………………………………………………………….………

…..………………………………………………………………………………………………………….. 

(β) Πνύ παξάγεηαη ε ρνιή θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο;                              (κ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. α) Να γξάςεηε δύν ιεηηνπξγίεο ησλ σνζεθώλ ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο.                 (κ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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β) Να γξάςεηε κία ιεηηνπξγία ηνπ θόιπνπ ζην γελλεηηθό ζύζηεκα ηεο γπλαίθαο.                       (κ.0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

        γ)  Να γξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ από ην ζεκείν παξαγσγήο ηνπ κέρξη ηελ έμνδν ηνπ από 

ην αλδξηθό ζώκα.                                                                                                                                            (κ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

   

4. Σν δηπιαλό ζρήκα δείρλεη έλα δεύγνο νκόινγσλ ρξσκαηνζσκάησλ. 

αο δίλνληαη νη εμήο πιεξνθνξίεο γηα ηα αιιειόκνξθα γνλίδηα  Α, β, Λ, ι: 

Γνλίδην Α = θαζηαλά καιιηά 

Γνλίδην β = γαιάδηα κάηηα 

Γνλίδην Λ = ειεύζεξνη ινβνί απηηώλ 

Γνλίδην ι = πξνζθνιιεκέλνη ινβνί απηηώλ. 

α) Να γξάςεηε ην θαηλόηππν πνπ έρεη ην άηνκν ζηα πην θάησ ραξαθηεξηζηηθά. 

 Υξώκα καηηώλ: …………….,  ρξώκα καιιηώλ: ……………,  ινβνί απηηώλ:………………..                 (κ.1,5) 

β)  Να γξάςεηε γηα πνην δεύγνο αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ ην άηνκν είλαη εηεξόδπγν;                                 (κ.0,5) 

........................................................................................................................................................................ 

γ) Να γξάςεηε έλα επηθξαηέο θαη έλα ππνιεηπόκελν αιιειόκνξθν γνλίδην.                                                 (κ.1) 

.......................................................................................................................................................................  

 

 

ΜΔΡΟ  Β΄ 

Από ηιρ ΣΔΔΡΙ (4) επυηήζειρ να απανηηθούν  μόνο οι ΣΡΔΙ (3). Κάθε επώηηζη  

βαθμολογείηαι με έξι  (6) μονάδερ. 
 

1. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο 1-6 ζην πην θάησ ζρήκα ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ.                  (μ. 3) 

                                                                                                                          

 

1.................................,       2…………………… 

3.................................,      4 ……………………. 

5..................................,    6…………………….. 
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(β) Να γξάςεηε κία ιεηηνπξγία ησλ νξγαληδίσλ ηνπ θπηηάξνπ  κε ηηο ελδείμεηο 3 θαη 5.            (κ. 2) 

       3 ......................................................................................................................................................... 

5 …………………………………………………………………………………………………………..  

(γ) Να γξάςεηε δύν νξγαλίδηα ηνπ πην πάλσ θπηηάξνπ πνπ δελ ηα ζπλαληνύκε ζην δσηθό. (κ. 1)                                                                                                    

........................................................................................................................................................       

         

2. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί  1 κέρξη 6 ζην πην θάησ 

        ζρεδηάγξακκα.                                                                                                                                     (κ.1,5)                                                                                                                                                 

  

β)  Γύν ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε δηαηξνθή καο πξέπεη λα πεξηέρεη ιίπε είλαη:                                (κ. 1)                                                      

i)............................................................................................................................................................. 

ii)............................................................................................................................................................    

(γ) Ο αξηζκόο ησλ κόληκσλ δνληηώλ ησλ ελήιηθσλ αηόκσλ είλαη ……………… θαη αλάινγα κε ηε 

κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο δηαθξίλνληαη ζε :                                                                              (κ.1,5) 

i)…………………… ii)…………………… iii)…………………………    iv)………………………… 

(δ) Να γξάςεηε δύν ζπκβνπιέο πνπ ζα έδηλε έλαο νδνληίαηξνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δνληηώλ από ηελ 

ηεξεδόλα;                                                                                                                                                  (κ 1)    

............................................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ε) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε απνξξόθεζε ησλ απιώλ νπζηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πέςε ηεο ηξνθήο. (κ. 1) 

............................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

   
 

 

1………………………………………… 

2………………………………………… 

3………………………………………… 

4………………………………………… 

5………………………………………… 

6………………………………………… 
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3. α) Σν ζρεδηάγξακκα δείρλεη ην θαηακήλην θύθιν 28  εκεξώλ κηαο γπλαίθαο. Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ: 

  i. Πώο νλνκάδεηαη ην δηάζηεκα Α;   

    Α→  ................................................................................        (κ.0,5)                                                                                                                                                      

 ii. Πώο νλνκάδεηαη ην δηάζηεκα Β;                                                     

     Β→  .................................................................................       (κ.0,5) 

iii.  Να εμεγήζεηε γηαηί κόλν ζην δηάζηεκα Β ε γπλαίθα κπνξεί λα  

      κείλεη έγθπνο.                                                                         (κ.1,5)                                           

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

β) Η Μαξία πνπ είλαη 30 εηώλ, έρεη  θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ, είλαη παληξεκέλε κε ην Υξίζην, 31 εηώλ, εδώ θαη 

1 ρξόλν. Απνθάζηζαλ λα θάλνπλ παηδί θαη ζθέθηνληαη ζε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο Μαξίαο, αλ έρνπλ 

ζεμνπαιηθή επαθή, ε Μαξία ζα κπνξνύζε λα κείλεη έγθπνο. 

        Η Μαξία είρε έκκελε ξύζε (πεξίνδν) ζηηο 12 Ινπλίνπ ( ν Ινύληνο έρεη 30 κέξεο θαη ν Ινύιηνο 31 κέξεο).  

i. Να γξάςεηε ηελ εκεξνκελία ηεο αλακελόκελεο σνξξεμίαο (σνζειαθηνξεμία) ηεο Μαξίαο.(κ.0,5) 

............................................................................................................................................................................ 

ii. Αλ ε Μαξία δε κείλεη έγθπνο, λα γξάςεηε ηελ εκεξνκελία πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ηελ επόκελή ηεο  

έκκελε ξύζε. ................................................................................................................(κ.0,5) 

γ)                                                                                    i. Σν δηπιαλό ζρήκα παξηζηάλεη ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ    

                                                                                           ................................................  δηδύκσλ.       (κ.0,5) 

                                                                                      ii. Να εμεγήζεηε πώο δεκηνπξγνύληαη ηα πην πάλσ  

                                                                                          δίδπκα θαη πνηα είλαη ε ζρέζε νκνηόηεηαο κεηαμύ  

                                                                                          ηνπο.                                                                   (κ.1,5) 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

δ) ε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο γίλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ;             (κ.0,5) 

............................................................................................................................................................................. 
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4.Σν πην ζρήκα δείρλεη  ηελ ηνκή ελόο καθξνύ νζηνύ. Να απαληήζεηε ζε όια ηα εξσηήκαηα. 

 

 

(δ) Ση είλαη ε ιεπραηκία θαη πώο κπνξεί λα ζεξαπεπηεί;                                                                                      (κ.2) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ε) Δθηόο από ηα καθξά νζηά, πνηεο είλαη νη άιιεο δύν θαηεγνξίεο νζηώλ ηνπ αλζξώπνπ;                                (κ.1) 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Ποιοσ αριιμόσ δείχνει το ςυζευκτικό  χόνδρο ςτο ςχθμα;             (μ. 0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

(Β) Γιατί ο ςυζευκτικόσ χόνδροσ υπάρχει μόνο ςτα νεαρά άτομα;          (μ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

(γ) Ο αριιμόσ 3 δείχνει τον μυελώδη αυλό. Να γράψετε τρεισ λειτουργίεσ 

του.                                                                                                                     (μ. 1,5) 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΜΔΡΟ  Γ: 

Απο ηιρ ΓΤΟ (2) επυηήζειρ να απανηηθεί  μόνο η ΜΙΑ (1). Κάθε  επώηηζη  βαθμολο- 

γείηαι με δώδεκα  (12) μονάδερ. 
 

1.α) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη έλα θπζηνινγηθό θαξπόηππν γάηνπ. 

 

i. Να ραξαθηεξίζεηε ην θύιν ηνπ γάηνπ. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                          (κ.2)                               

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

ii. Σν θύηηαξν από ην νπνίν πξνήιζε ν πην πάλσ θαξπόηππνο είλαη απινεηδέο ή δηπινεηδέο; Να δηθαηνινγήζεηε 

ηελ απάληεζή ζαο.                                                                                                                                        (κ. 2) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

iii. Να γξάςεηε έλα δηπινεηδέο  θαη έλα απινεηδέο θύηηαξν ηνπ αλζξώπνπ.                                                    (κ. 1) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

iv. Πνηα είλαη ε δηαθνξά ζηνλ αξηζκό ησλ ρξσκαηνζσκάησλ κεηαμύ ηνπ θαξπόηππνπ ηνπ γάηνπ θαη ηνπ 

θαξπόηππνπ ηνπ αλζξώπνπ;                                                                                                                          (κ.2)                                                

 ...................................................................................................................................................................................... 
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β)  Η ζαιαζζαηκία ζηνλ άλζξσπν νθείιεηαη ζ’ έλα ππνιεηπόκελν γνλίδην θαη πξνθαιεί ηε κεησκέλε ή 

θαζόινπ παξαγσγή αηκνζθαηξίλεο. Να ζπκβνιίζεηε ην γνλίδην γηα ηε ζαιαζζαηκία κε  ϑ  θαη ην θαλνληθό 

γνλίδην κε  Θ.                      

 Γύν πγηείο γνλείο  απνθηνύλ παηδί κε ζαιαζζαηκία. Να εμεγήζεηε πώο πξνέθπςε ην παηδί κε ζαιαζζαηκία 

ζπκπιεξώλνληαο ηα πην θάησ.                                                                                                                    (κ. 4,5) 

                   

Γνλείο:                                                                                                                                                     

Γακέηεο:  

 

Παηδηά:  

Φαηλόηππνο παηδηώλ:  

Πηζαλόηεηα εκθάληζεο ζαιαζζαηκίαο: 

γ) Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο αηκνζθαηξίλεο;                                                                                                 (κ. 0,5) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2.α)  i. Πνηα θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο δείρλεη ην δηπιαλό  

          ζρήκα;                                                                    (κ.1) 

................................................................................................... 

        ii. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ηνπ ζρήκαηνο 

            1 κέρξη 4.                                                              (κ.2) 

      1 →  ..............................................................        

      2 →  .............................................................. 

      3 →  ..............................................................        

      4 →  .............................................................. 

β) Έλα εξπζξό αηκνζθαίξην πνπ βξίζθεηαη ζηελ θάησ θνίιε  

θιέβα, πνηα πνξεία ζα αθνινπζήζεη κε ηελ θπθινθνξία ηνπ  

αίκαηνο γηα λα βξεζεί ζηνλ αξηζηεξό θόιπν;                                                                                                      (κ.2,5) 

 ...................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

γ) Πνηνο ρώξνο ηεο θαξδίαο έρεη ην παρύηεξν ηνίρσκα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.                       (κ. 2) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Κάησ θνίιε 

θιέβα 

Αξηζηεξόο 

θόιπνο 
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δ) Να γξάςεηε ην ξόιν ησλ βαιβίδσλ ηεο θαξδίαο (ηξηγιώρηλα βαιβίδα κεηαμύ δεμηνύ θόιπνπ θαη δεμηάο θνηιίαο 

θαη δηγιώρηλα βαιβίδα κεηαμύ αξηζηεξνύ θόιπνπ θαη αξηζηεξήο θνηιίαο.                                                        (κ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………   

ε) Να γξάςεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θιεβώλ  θαη ησλ  αξηεξηώλ.                                                      (κ.1,5) 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

ζη) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ;                                                                                           (κ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

δ) Να γξάςεηε δύν (2) ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξηρνεηδώλ αγγείσλ.                                                                        (κ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 
 

                Διζηγηηέρ                                                                                          

  Αλζή Κνπληνπξέηε                                    

  Σεξςηζέα Λαΐθε 

            Αληώλεο Βεξβέξεο                                                                                                                                         

                                                                                                                                     Γιεςθςνηήρ 

 

 

 

                                                                                                                                Αιέμηνο Νηίζθνο  



  
 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ ΛΔΤΚΑΡΩΝ 
σολική σπονιά 2012-2013    

 
ΒΑΘΜΟ: _____________ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ: __________ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ: ___________ 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

 

Ημεπομηνία:  Σεηάπηη 12/6/13  Ώπα: 7.30 π.μ.                          

Γιάπκεια: Βιολογία-Υημεία, 2 ώπερ 

Ονομαηεπώνςμο: ________________________________ Σμήμα: ____ Απ: ____ 

 

ΟΓΗΓΙΔ: Να γπάθεηε μόνο με μπλε πένα. 

                  Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού. 

        Σο γπαπηό αποηελείηαι από δέκα (10) ζελίδερ. 

 

ΜΔΡΟ Α΄: 

Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ. Να απανηηθούν ΟΛΔ οι επωηήζειρ.  Κάθε 

ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δςόμιζη (2.5) μονάδερ. 

 

Δπώηηζη 1 

Να γξάςεηε ηνλ όξν πνπ αληηζηνηρεί ζηνπο πην θάησ νξηζκνύο.                                    (κνλ.2,5)                                                            

Α. Εεύγνο ρξσκνζσκάησλ πνπ έρνπλ ην ίδην ζρήκα θαη κέγεζνο θαη πεξηέρνπλ ηηο ίδηεο 
γελεηηθέο πιεξνθνξίεο.        ........................................... 
        
Β. Κύηηαξα πνπ έρνπλ ζηνλ ππξήλα ηνπο ρξσκνζώκαηα  
ζε δεύγε.          ........................................... 
 
Γ. Ζ αδσηνύρνο βάζε ζην κόξην ηνπ DNA πνπ είλαη 
ζπκπιεξσκαηηθή κε ηελ αδσηνύρν βάζε Θπκίλε (Σ).   ........................................... 
 
Γ. Σν γνλίδην πνπ γηα λα εθθξαζηεί πξέπεη λα βξεζεί ζε  
νκνδπγία.                  ........................................... 
 
Δ. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κεηαβηβάδνληαη από ηνπο  
πξνγόλνπο ζηνπο απνγόλνπο.       ........................................... 
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Δπώηηζη 2 
ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε ζπνλδπιηθή ζηήιε αλζξώπνπ.                                   
 
Α. Να νλνκάζεηε ηα θπξηώκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο όπσο απηά θαίλνληαη ζηελ πην θάησ 
εηθόλα.                                                                                                                               (κνλ. 2) 
 
          
       α. …………………………………………….. 
       β. …………………………………………….. 
       γ. …………………………………………….. 
       δ. …………………………………………….. 
 
 
 
 
Β. Να αλαθέξεηε ην θύξησκα πνπ παξνπζηάδεη αιινίσζε ζηελ πάζεζε ηεο ιόξδσζεο.                    
                                                                                                                                     (κνλ. 0,5κ) 
....................................................................................................................................................... 
  
Δπώηηζη 3  
 
Α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά από 1-5 ηα νπνία αθνξνύλ ζην πην θάησ ζρήκα.          (κνλ. 2,5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Δπώηηζη 4 
Να ζπζρεηίζεηε ηνπο όξνπο ηεο πξώηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β.          (κνλ. 2,5) 
 

                       Α                        Β 
                     α. σνζήθεο .................... 1. παξαγσγή εθθξηκάησλ γηα ηα     

ζπεξκαηνδσάξηα 
 

                     β. πξνζηάηεο ................... 2. σξίκαλζε σαξίσλ 
 

                     γ. σαγσγνί ................... 3. γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε 
 

                     δ. πιαθνύληαο ................... 4.πξνζσξηλή απνζήθεπζε 
ζπεξκαηνδσαξίσλ  

 
                     ε. επηδηδπκίδεο      

 
................... 

 
5. πξνζηαζία εκβξύνπ 

 
ΣΔΛΟ Α’ ΜΔΡΟΤ 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

4. ......................................... 

5. ......................................... 

 

6.  

 

1 

2 

5 

4 

3 
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ΜΔΡΟ Β΄: 

Αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ. Να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζε ηπειρ (3) από ηιρ 

ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ.  Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι (6) μονάδερ. 

 
Δπώηηζη 1 
 
Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα. 
 
Α. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                               (κνλ. 5) 
 
Σν ........................... κε ηελ εηζπλνή, εηζέξρεηαη ζηνπο πλεύκνλεο θαη θαηαιήγεη ζηηο 
............................ όπνπ γίλεηαη ε .............................. ............................. . Σν ......................... 
ηνπ ......................... πνπ βξίζθεηαη ζε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε κέζα ζηα .......................... 
.......................... αληαιιάζζεηαη κε ην ........................... πνπ βξίζθεηαη ζε κεγαιύηεξε 
ζπγθέληξσζε κέζα ζηηο θπςειίδεο.  
ηα θύηηαξα ηα αέξηα απηά θαη πάιη αληαιιάζζνληαη αθνύ ην ........................... πνπ ηα  
............................... ........................... κεηέθεξαλ από ηνπο πλεύκνλεο αληαιιάζζεηαη κε ην 
............................... ........................... πνπ βξίζθεηαη ζε κεγάιεο ζπγθεληξώζεηο κέζα ζηα 
θύηηαξα κεηά από ηηο ........................... ησλ θπηηάξσλ απηώλ. 
 
Β. Να πεξηγξάςεηε ηηο αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο.                                                                (κνλ. 1) 
 
i. Διζπνοή: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………................. 
 
ii. Δκπνοή: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….............. 
 
Δπώηηζη 2 
 
ηελ πην θάησ εηθόλα παξνπζηάδεηαη ν θαξπόηππνο θάπνηνπ νξγαληζκνύ. Να απαληήζεηε ζηηο 
εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 
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Α. ε πνην νξγαληζκό πηζηεύεηε πσο αλήθεη ν πην πάλσ θαξπόηππνο θαη πνην είλαη ην θύιν 
ηνπ νξγαληζκνύ απηνύ;                                                                                                     (κνλ. 2) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….................................................................................. 
 
Β. Ο θαξπόηππνο δείρλεη ηα ρξσκνζώκαηα ζσκαηηθνύ θπηηάξνπ.  Πόζα ρξσκνζώκαηα ζα έρεη 
ν ίδηνο νξγαληζκόο ζηα γελλεηηθά ηνπ θύηηαξα;                                                                (κνλ. 2) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….................................................................................. 
 

Γ. Πώο νλνκάδνληαη ηα δεύγε ρξσκνζσκάησλ 1-22 θαη πώο ην 23 δεύγνο;                   (κνλ. 2) 
 

1-22: …………………………………………………. 23: …………………………………………… 
 
 
Δπώηηζη 3  
 
Α. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα κε ηηο δηαθνξέο ησλ θπηηαξηθώλ δηαηξέζεσλ ηεο 
κίησζεο θαη κείσζεο ζηνλ άλζξσπν. 
 

 

Β. Να αλαθέξεηε ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκνζσκάησλ πνπ ζα έρνπλ ηα ζπγαηξηθά θύηηαξα 

θάπνηνπ νξγαληζκνύ ηνπ νπνίνπ ηα ζσκαηηθά θύηηαξα έρνπλ 40 ρξσκνζώκαηα, αλ απηά 

δηαηξεζνύλ κε κείσζε θαη κίησζε. 

Μίησζε:......................................................................................................................................... 

Μείσζε:......................................................................................................................................... 

 

Δπώηηζη 4 
 
Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηνλ θαηακήλην θύθιν. 
 
Α. Πνην ζεκαληηθό γεγνλόο ζπκβαίλεη ζην ζώκα κηαο γπλαίθαο 14 κέξεο, πξηλ ηειεηώζεη έλαο 
θαηακήληνο θύθινο; Να ην πεξηγξάςεηε.                                                                           (κνλ. 2) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΤΣΣΑΡΙΚΩΝ ΓΙΑΙΡΔΔΩΝ  ΜΙΣΩΗ ΜΔΙΩΗ 

ΓΗΑΗΡΔΔΗ ΚΤΣΣΑΡΩΝ    

ΔΗΓΟ ΚΤΣΣΑΡΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΗ ΩΜΑΣΗΚΑ ΓΑΜΔΣΔ 

 
ΘΤΓΑΣΡΗΚΑ 

ΚΤΣΣΑΡΑ 

ΑΡΗΘΜΟ ΚΤΣΣΑΡΩΝ   

ΔΗΓΟ ΚΤΣΣΑΡΩΝ    

ΑΡΗΘΜΟ 

ΥΡΩΜΑΣΟΩΜΑΣΩΝ 
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Β. Μηα γπλαίθα είρε ηελ ηειεπηαία έκκελε ηεο ξύζε ζηηο 2 Ηνπλίνπ θαη ηελ σνξξεμία ηεο ζηηο 13 
Ηνπλίνπ. Να ππνινγίζεηε πόηε ζα έρεη απηή ε γπλαίθα ηελ επόκελε έκκελε ηεο ξύζε θαη πνηεο 
κέξεο ηνπ θαηακήληνπ ηεο θύθινπ ζα είλαη νη θξίζηκεο.                                                     (κνλ. 2) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Γ. Γηαηί ε θξίζηκε πεξίνδνο ζηηο γπλαίθεο δηαξθεί 5 κέξεο, αθνύ ε σνξξεμία δηαξθεί κόλν 24 
ώξεο;                                                                                                                                 (κνλ. 2) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ΣΔΛΟ Β΄ ΜΔΡΟΤ 

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄: 

Αποηελείηαι από δςο (2) επωηήζειρ. Να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ζε μία (1) από ηιρ δύο (2) 

επωηήζειρ.  Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δώδεκα (12) μονάδερ. 

 

Δπώηηζη 1 

 Α. Να εμεγήζεηε 3 βαζηθνύο ξόινπο πνπ έρεη ην εξεηζηηθό ζύζηεκα ζην αλζξώπηλν ζώκα πνπ 
ην θάλεη πνιύ ζεκαληηθό.                                                                                                  (κνλ. 3) 
 
i.…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….............. 
ii.……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….............. 
iii.…………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………................. 
 
Β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ κπεινύ ησλ νζηώλ;                                                                 (κνλ. 2) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….............. 
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Γ. Να απαληήζεηε ζηηο πην θάησ εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο αθόινπζεο εηθόλεο.  

 
 
  i. Να γξάςεηε ηη απεηθνλίδνπλ νη αξηζκνί 3 θαη 4 θαη πνηα είλαη ε ηδηόηεηά ηνπο.             (κνλ. 4) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….................................................................................. 

  ii. Να αλαθέξεηε ηνλ ηύπν άξζξσζεο πνπ θαίλεηαη ζηελ πην πάλσ εηθόλα θαη δύν ζεκεία ηνπ 

ζώκαηνο όπνπ ζπλαληάηαη.                                                                                               (κνλ. 3) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….............. 

 
Δπώηηζη 2 
 
ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη ε θαξδηά θαη ηα αγγεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε κηθξή θαη ηε 
κεγάιε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.  
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Α. Να γξάςεηε σζηό ή Λάζνο δίπια από θάζε πξόηαζε.                                               (κνλ. 6) 
 
i. Μηθξή θπθινθνξία νλνκάδεηαη ε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο πνπ ζθνπό έρεη 
ηελ αηκάησζε ησλ νξγάλσλ ηνπ ζώκαηνο.      ……………… 
 
ii. Σα αγγεία πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηε Μεγάιε θπθινθνξία θαιύπηνπλ ην 
κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ζώκαηνο.                 ……………… 
 
iii. Ζ πλεπκνληθή αξηεξία είλαη έλα από ηα αγγεία πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ  
κηθξή θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.        ……………... 
 
iv. Ζ άλσ θνίιε θιέβα κεηαθέξεη ην κε νμπγνλσκέλν αίκα από ηα όξγαλα ζηελ  
θαξδηά.           ……………… 
 
v. Ζ αξηζηεξή θνηιία έρεη ηνηρώκαηα ιεπηά όζν θαη ηνπ αξηζηεξνύ θόιπνπ.  ……………… 
 
vi. Ο δεμηόο θόιπνο δέρεηαη αίκα από ηνπο πλεύκνλεο.    .......………… 
 
 
Β. Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αξηεξηώλ, θιεβώλ θαη 
ηξηρνεηδώλ αηκνθόξσλ αγγείσλ.                                                                                     (κνλ. 4,5) 
 

 
Απηηπίερ Φλέβερ 

Σπισοειδή αιμοθόπα 
αγγεία 

i. Σνίρσκα  
 

  

ii. Βαιβίδεο  
 

  

iii. Λεηηνπξγία  
 

  

 
Γ. Να αλαθέξεηε πνηα κέξε ηεο θαξδηάο από ηα ηέζζεξα δηακεξίζκαηα ηεο έρνπλ παρύηεξα 
ηνηρώκαηα θαη γηαηί ζπκβαίλεη απηό.                                                                               (κνλ. 1,5) 
 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 

ΣΔΛΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ 

 

ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΡΙΔ                                 Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ 

Ζιηάλα Λύηξα 

Μαξία Σηγγηξίδνπ 

        

        Μαξία Διεπζεξίνπ    
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                                                         ΚΑΘΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ! 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 7 ΔΛΙΓΔ 

 

ΜΔΡΟ Α’ (μονάδερ 10) 
Σο Μέπορ Α’ αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ. Να απανηήζεηε και ζηιρ 
ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ. Κάθε επώηηζη βαθμολογείηαι με 2,5 μονάδερ. 
 
1. α. Να γξάςεηε 2 ιεηηνπξγίεο ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο.                                               (κ.1) 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

β. Να νλνκάζεηε ηηο παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ θαίλνληαη ζηα πην θάησ 
ζρεδηαγξάκκαηα.                                                                                                             (κ. 1,5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΡΑΓΙΠΠΟΤ                                                      ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 
         

   ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 
 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                    
ΣΑΞΗ: Γ’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ                                           ΒΑΘΜΟ: ………………………………….                                        

Υξόλνο: 2 ώξεο 

Ηκεξνκελία: 12 Ινπλίνπ 2013                                 Τπνγξαθή: ………………………………... 

 

Ολνκαηεπώλπκν:………………………………………………..…..Σκήκα: …….. Αξηζκόο: ……. 
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2. α. Έλα κόξην νμπγόλνπ εηζέξρεηαη ζηε κύηε ζαο. Να γξάςεηε ηελ πνξεία πνπ αθνινπζεί 
από ηηο ξηληθέο θνηιόηεηεο κέρξη ηηο θπςειίδεο ησλ πλεπκόλσλ.                                    (κ.1,25)                             
 

 Ρηληθέο θνηιόηεηεο            ………………………… ………………………  

  

………………………….. ………………….……...               ……………………………                                     

    

                  Κπςειίδεο                        

 
 β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο επηγισηηίδαο;                                                                      (κ. 1,25) 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. α. Να νλνκάζεηε 2 όξγαλα ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο.                                          (κ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

β. Να νλνκάζεηε ηηο 4 νκάδεο αίκαηνο.                                                                              (κ. 1)  

…………………………………………………………………………………………………………… 

γ. Πνηα νκάδα αίκαηνο νλνκάδεηαη παλδόηεο θαη πνηα παλδέθηεο;                                  (κ.0,5) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Να αληηζηνηρήζεηε ηα όξγαλα ηεο ζηήιεο Α κε ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ηνπο.           (κ.2,5) 
 

     ηήλη Α      Ανηιζηοίσηζη Α-Β                    ηήλη Β 

1. Μήηξα           
         1 - ………….. 

α. Παξαγσγή θαη σξίκαλζε σαξίσλ 

2. Ωαγσγόο           
         2 - ………….. 

β. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε   
    ζπεξκαηνδσαξίσλ 

3. Ωνζήθε           
         3 - ………….. 

γ. Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη  
    ηεζηνζηεξόλεο 

4. Όξρεηο           
         4 - ………….. 

δ. Αλάπηπμε εκβξύνπ 

5. Δπηδηδπκίδα           
         5 - ………….. 

ε. πλάληεζε σαξίνπ κε ην  
   ζπεξκαηνδσάξην 
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ΜΔΡΟ Β΄ (μονάδερ 18) 
Σο Μέπορ Β΄ αποηελείηαι από ηέζζεπιρ (4) επωηήζειρ. Να απανηήζεηε μόνο ζηιρ ηπειρ 
(3) επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με έξι  (6) μονάδερ. 
 

1.α. Να γξάςεηε ηη αληηπξνζσπεύνπλ νη ελδείμεηο 1-6 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα.          (κ.3) 

 

1. ………………………………………. 

2. ………………………………………. 

3. ………………………………………. 

4. ………………………………………. 

5. ………………………………………. 

6. ………………………………………. 

 

 

 

 

 

β. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα:                                                                     (κ.1,5) 

 Δίδορ άπθπωζηρ     Κινήζειρ πος επιηπέπονηαι        Παπάδειγμα 

    Οζηά ηνπ θξαλίνπ 

          Πεξηνξηζκέλεο θηλήζεηο  

      Γηάξζξσζε   

 
γ. Να αληηζηνηρήζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β.                  (κ.1,5) 

      ηήλη Α Ανηιζηοίσηζη Α-Β                         ηήλη Β 

1. Δμάξζξσζε  
     1 - ………… 

α. Βιάβε ή κεηαηόπηζε κεζνζπνλδύιηνπ δίζθνπ 

2. Ραρίηηδα   
     2 - ………… 

β. Πάζεζε θαηά ηελ νπνία ηα νζηά γίλνληαη καιαθά 
    θαη ιπγίδνπλ από ην βάξνο ηνπο 

3. Οζηενπόξσζε  
     3 - ………… 

γ. Σα νζηά αηξνθνύλ, παξνπζηάδνπλ πόξνπο θαη     
     παξακνξθώλνληαη 

4. Γηζθνπάζεηα  
     4 - ………… 

δ. Παξακόξθσζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πξνο  
   ηα πιάγηα  

5. Αξζξίηηδα  
     5 - ………… 

ε. Παξακόξθσζε ησλ νζηώλ ή αλάπηπμε λένπ ηζηνύ 
    κεηαμύ ησλ νζηώλ ζε κία δηάξζξσζε 

6. Γηάζηξεκκα  
     6 - ………… 

ζη. Απνκάθξπλζε αξζξηθώλ επηθαλεηώλ 

  δ. Σέλησκα ή ζπάζηκν ζπλδέζκσλ άξζξσζεο 
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2. Η πην θάησ εηθόλα απεηθνλίδεη έλα θαξπόηππν. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ 
αθνινπζνύλ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α. Ση είλαη ν θαξπόηππνο;                                                                                                     (κ.1) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

β. ι. Ση νλνκάδνπκε νκόινγα ρξσκνζώκαηα;                                                                      (κ.1) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

ιι. Σα πξώηα 22 δεπγάξηα ρξσκνζσκάησλ ραξαθηεξίδνληαη σο ……………………………(κ. 1) 

Σν 23ν δεπγάξη ραξαθηεξίδεηαη σο …………………………………………………………………... 

ιιι. Να γξάςεηε πόζα ρξσκνζώκαηα έρεη ν πην πάλσ θαξπόηππνο. …………………….(κ. 0,5) 

ιv. Να νλνκάζεηε ην ζύλδξνκν πνπ έρεη ην άηνκν κε ηνλ πην πάλσ θαξπόηππν.           (κ. 0,5)  

……………………………………………………………………………………………………………..          
γ. Ο πην πάλσ θαξπόηππνο αλήθεη ζε  αξζεληθό ή ζειπθό άηνκν; Να αηηηνινγήζεηε ηελ 
απάληεζή ζαο.                                                                                                                     (κ.1) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
δ. Η Μαξία γελλά ην ηξίην αγόξη ηεο θαη ν άληξαο ηεο παξαπνληέηαη όηη δελ ηνλ αγαπά αξθεηά 
ώζηε λα ηνπ ραξίζεη έλα θνξηηζάθη. Η Μαξία επηκέλεη όηη δελ επζύλεηαη απηή γηα ην θύιν ησλ 
παηδηώλ ηεο. Γξάςεηε ηη ζα ιέγαηε ζηνλ ζύδπγν γηα λα ηνπ εμεγήζεηε όηη ε Μαξία έρεη δίθαην.            
                                                                                                                                             (κ.1) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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3. α. Να νλνκάζεηε 4 ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο.                                                                    (κ. 2) 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

β. Να γξάςεηε 3 δηαθνξέο κεηαμύ εξπζξώλ θαη ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ.                              (κ.3) 

             Δξπζξά αηκνζθαίξηα                Λεπθά αηκνζθαίξηα 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
γ. Έλαο ζθύινο, πνπ πάζρεη από ιύζζα (αζζέλεηα πνπ νθείιεηαη ζε ηό) δαγθώλεη  έλαλ 
άλζξσπν. Ση πξέπεη λα ρνξεγεζεί ζηνλ άλζξσπν γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ ηό, οπόρ ή 
εμβόλιο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ  απάληεζή ζαο.                                                                (κ. 1) 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. α. Να γξάςεηε ηη αληηπξνζσπεύνπλ νη ελδείμεηο 1-8 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα.        (κ. 2) 
 
1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. ……………………………………………. 

5. ……………………………………………. 

6. ……………………………………………. 

7. ……………………………………………. 

8. ……………………………………………. 

 

 
β. Να γξάςεηε δύν ακπληηθνύο κεραληζκνύο πνπ δηαζέηεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ από μέλα ζσκαηίδηα.                                                                                   (κ. 2)                                                                              
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
γ. Να γξάςεηε 2 επηπηώζεηο πνπ έρεη ην θάπληζκα ζηνλ άλζξσπν.                                    (κ.2) 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Μέπορ Γ’ (μονάδερ 12)  

Σο Μέπορ Γ’ αποηελείηαι από δύο (2) επωηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι 

με 12 μονάδερ. Να απανηήζεηε ζηη μία (1) από ηιρ δύο (2) επωηήζειρ. 

 
1. Γίλεηαη ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ αλδξηθνύ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο.  
α. Να γξάςεηε ηη αληηπξνζσπεύνπλ νη ελδείμεηο 1-6.                                                          (κ.3) 
 

1.   ………………………………. 

2. ………………………………. 

3. ………………………………. 

4. ………………………………. 

5. ………………………………. 

6. ………………………………. 

 
β. Από ηη απνηειείηαη ην ζπέξκα;                                                                                       (κ. 1) 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

γ. Η θξπςνξρία είλαη  κηα πάζεζε πνπ δηαπηζηώλεηαη ζηα αγόξηα κε ηε γέλλεζή ηνπο. 
η.Ση ζπκβαίλεη ζηελ θξπςνξρία;                                                                                           (κ. 2)  

…………………………………………………………...............………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………                                                                                 

ηη. Με πνην ηξόπν αληηκεησπίδεηαη; …………………………………………………………… (κ. 1) 
ηηη. Πνην θίλδπλν αληηκεησπίδεη έλα αγνξάθη αλ θαζπζηεξήζεη ε ζεξαπεία θαη γηαηί;           (κ. 2)                   
…………………………………………………………………………………………….....................        

...……………………………………………………………………………………………...….………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

δ. Ο Κώζηαο είλαη παληξεκέλνο κε ηελ Άλλα όκσο δελ είλαη αθόκε έηνηκνη λα απνθηήζνπλ 

παηδί. Να γξάςεηε 2 ηερλεηνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα απνθύγνπλ κηα 

αλεπηζύκεηε εγθπκνζύλε.                                                                                                  (κ. 2) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

ε. Πνηνο είλαη ν θπζηθόο ηξόπνο αληηζύιιεςεο;                                                                 (κ. 1) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Σν γνλίδην Μ γηα ην καζηανό σπώμα μαηιών είλαη επηθξαηέο έλαληη ηνπ γνληδίνπ μ γηα ην 
ππάζινο σπώμα μαηιών. Άληξαο κε καζηανά μάηια παληξεύεηαη γπλαίθα κε καζηανά 
μάηια θαη απνθηνύλ παηδί κε ππάζινα μάηια. 
 
α. Nα γξάςεηε ηνπο γονόηςποςρ:                                                                                     (κ. 3) 
           
(i) ηνπ παηδηνύ: …………………… 

(i) ηνπ άληξα : …………………….  

(ii) ηεο γπλαίθαο: …………………. 

β. Να θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε.                                                                                           (κ. 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
γ. Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ παηδηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ δηαζηαύξσζε θαη 
ηνπο αληίζηνηρνπο θαηλόηππνπο.                                                                                         (κ. 4) 
                                                                     

 Γονόηςποι  
 

Φαινόηςποι  
 

Ποζοζηιαία 
  αναλογία 

 

 
δ. Πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα λα απνθηήζνπλ θαη δεύηεξν παηδί κε πξάζηλα κάηηα;              (κ. 1) 
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Ο Γηεπζπληήο 

 
 
 
 
 
 
Νίθνο Καξαγηώξγεο 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΗΔΝΟΤ  ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ                   ΒΑΘΜΟ: ............................. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10.06.2013       ΟΛΟΓΡΑΦΩ: ............................. 

ΣΑΞΗ: Γ΄                                                                  ΤΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ............................ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ(ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ/ΥΗΜΔΙΑ) : 2 ώπερ     

 

 

Ονομαηεπώνςμο: ............................................................................Σμήμα: .........  Απ. ....... 

 

 

ΟΓΗΓΙΔ: Να γξάθεηε κόλν κε κπιε κειάλη. 

         Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ ή ηαηλίαο. 

 

         Σν γξαπηό εμεηαζηηθό δνθίκην απνηειείηαη από νθηώ (8) ζειίδεο θαη 

                    ρσξίδεηαη ζε ηξία (3) κέξε: A, Β, Γ. 

 

ΜΔΡΟ Α΄ 

Να απανηήζεηε και ζηιρ ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ. 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 μονάδερ. 

 

1. (α) Να ονομάζεηε ην είδνο ηεο άξζξσζεο πνπ θαίλεηαη ζηελ πην θάησ εηθόλα.            (κ.0,5) 

      .............................................. 

(β) Να γπάτεηε ηη αληηπξνζσπεύνπλ νη ελδείμεηο 1 – 5:  

(5 x 0,4 = 2 κ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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2. (α) Να ονομάζεηε ηηο νκάδεο αίκαηνο πνπ δηαθξίλνπκε ζηνλ άλζξσπν.                      (κ.1) 

           .............................................................................................................................................. 

         (β) Ποια νκάδα αίκαηνο κπνξεί λα νλνκαζηεί παλδέθηεο:                                          (κ.0,5) 

               ....................................... 

          (γ) Σι είναι ε αηκνξξνθηιία;                                                                                         (κ.1) 

           .............................................................................................................................................. 

           .............................................................................................................................................. 

 

 

3. (α) Να γξάςεηε δύο (2) ομοιόηηηερ θαη μια (1) διαθοπά κεηαμύ πξνθαξπσηηθνύ θαη  

   επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ.                                                                     (3 x 0, 5 = 1,5 κ.) 

     ΟΜΟΙΟΣΗΣΔ: 

              (i)  ..................................................................................................................................... 

                   ..................................................................................................................................... 

             (ii) ..................................................................................................................................... 

                   ..................................................................................................................................... 

                ΓΙΑΦΟΡΑ: .................................................................................................................... 

                ....................................................................................................................................... 

 

           (β) Πνηνο είλαη ο πόλορ θαζελόο από ηα αθόινπζα:                                      (2 x 0, 5 = 1 κ.) 

           (i) Μηηνρόλδξηα: ..................................................................................................................                     

                ......................................................................................................................................... 

           (ii) Ρηβνζώκαηα: ................................................................................................................. 

                 ....................................................................................................................................... 

 

4. Να ανηιζηοισίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β (θάζε αξηζκόο  

 αληηζηνηρεί κόλν ζε έλα γξάκκα).                                                       (5 x 0,5 = 2,5 κ.) 

          ηήλη Α                                              ηήλη Β 

       1. Κάηαγκα                         α. Αύμεζε ζσξαθηθνύ θπξηώκαηνο                               1.      ..... 

       2. Κύθσζε                          β. Παξακόξθσζε ησλ νζηώλ ηεο άξζξσζεο                 2.      ..... 

       3. Δμάξζξσζε                     γ. Κάκςε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πξνο ηα πιάγηα      3.      ..... 

       4. Λόξδσζε                        δ. Ράγηζκα ή ζπάζηκν νζηνύ                                         4.      ..... 

       5. θνιίσζε                        ε. Αύμεζε νζθπηθνύ θπξηώκαηνο                                 5.      ..... 

                                                 ζη. Απνκάθξπλζε αξζξηθώλ επηθαλεηώλ 
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ΜΔΡΟ Β΄ 

Από ηιρ ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ να απανηήζεηε μόνο ζηιρ ηπειρ(3). 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έξι (6) μονάδερ. 

 

 

1. (α) Να γξάςεηε ηι ανηιπποζυπεύοςν νη ελδείμεηο 1 – 6 ζην πην θάησ ζρήκα: 

(6 x 0, 5 = 3 κ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (β) Να εξηγήζεηε ηνπο πην θάησ όξνπο:                                                          (2 x 1 = 2 κ.) 

(i) Γηάζηξεκκα: ....................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

(ii)Γηζθνπάζεηα: ...................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

 

       (γ) Να ονομάζεηε ην είδνο ηεο άξζξσζεο πνπ 

 θαίλεηαη ζην δηπιαλό ζρήκα θαη ηηο θηλήζεηο 

 πνπ επηηξέπεη ε άξζξσζε απηή.                                    (κ.1)  

             .............................................................................................. 

 .............................................................................................. 

 .............................................................................................. 

 

3. 

5. 

4. 

2. 

1. 

6. 
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2. (α) Να ζςμπληπώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα.                    (6 x 0, 5 = 3 κ.) 

            

 

 

 

 

    (β) Να καηαγπάτεηε κε ηελ νξζή ζεηξά ηα κέξε ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ 

         άληξα από ηα νπνία πεξλνύλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα, από ηνλ ηόπν παξαγσγήο ηνπο κέρξη 

         θαη ηελ έμνδό ηνπο από ην ζώκα.                                                                (4 x 0,25 = 1 κ.)  

         

                

 

     

 (γ) Να ονομάζεηε ηξία (3) όξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ άληξα πνπ παξάγνπλ 

           εθθξίκαηα.                                                                                                 (3 x 0,25 = 0,75 κ.) 

          (i).......................................... (ii).......................................... (iii) ....................................... 

 

    (δ) Σι είναι ε θξπςνξρία;                                                                                                  (κ.1,25) 

    ............................................................................................................................................... 

    ............................................................................................................................................... 

    ............................................................................................................................................... 

    ............................................................................................................................................... 
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3. (α) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ζην πην θάησ ζρήκα:        (6 x 0, 5 = 3 κ.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            (β) Να γξάςεηε δύο (2) διαθοπέρ κεηαμύ αξηεξηώλ θαη θιεβώλ.           (2 x 0,5 = 2 κ.) 

                 (i) ....................................................................................................................................... 

                  .......................................................................................................................................... 

               (ii) ....................................................................................................................................... 

                 ........................................................................................................................................... 

            

           (γ) Να εξηγήζεηε ηνπο όξνπο:                                                                        (2 x 1 = 2 κ.) 

                (i) Δκβόιην: ........................................................................................................................ 

                 ........................................................................................................................................... 

               (ii) Οξόο: ............................................................................................................................. 

                ............................................................................................................................................. 

 

4.    (α) Να αλαθέξεηε ηπειρ (3) διαθοπέρ κεηαμύ κείσζεο θαη κίησζεο.                 (3 x 1 = 3 κ.) 

(i)..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

(ii).............................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

(iii)............................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

        (β)  Να δώζεηε ηνπο πην θάησ οπιζμούρ:                                                    (2 x 1,5 = 3 κ.) 

        (i) Oκόινγα ρξσκνζώκαηα: ............................................................................................... 

         ............................................................................................................................................ 

        (ii) Αιιειόκνξθα γνλίδηα: ................................................................................................. 

         ............................................................................................................................................ 
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ΜΔΡΟ Γ΄ 

Από ηιρ δύο (2) επυηήζειρ να απανηήζεηε μόνο ζηη μία (1). 

Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δώδεκα (12) μονάδερ. 

 

1. (α) αο δίλεηαη ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο 

      γπλαίθαο. 

(i) Να ονομάζεηε ηα όξγαλα πνπ παξνπζηάδνπλ νη ελδείμεηο 1 – 7.      (7 x 0,25 = 1,75 κ.)  

 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. …………………………… 

4. …………………………… 

5. …………………………… 

6. …………………………… 

7. …………………………… 

 

 

          (ii) ε ποιο μέπορ ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε;  (κ.0,5) 

                .............................................................................................................................................. 

          (iii) Πόζα ζπεξκαηνδσάξηα γνληκνπνηνύλ έλα σάξην; .....................                            (κ.0,25) 

 

    (β) (i) Να ςπολογίζεηε πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ, ε Αθξνδίηε, ε νπνία έρεη θαλνληθό 

              θύθιν 28 εκεξώλ, κπνξεί λα κείλεη έγθπνο, αλ έρεη ζεμνπαιηθή επαθή, δεδνκέλνπ όηη είρε 

              «πεξίνδν» (πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ζηηο 2 Ινπλίνπ.                                            (2 κ.) 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

(ii) Αλ ε Αθξνδίηε δελ κείλεη έγθπνο, πόηε πξνβιέπεηε λα έρεη ηελ επόκελή ηεο «πεξίνδν»;  (1 κ.) 

………………………………………………………………………………………………………… 

(iii) Πνηα είλαη ε πηζαλόηεξε εκεξνκελία απειεπζέξσζεο ηνπ επόμενος υαπίος;                   (κ.1) 

      .......................................................                                                                   



 7 

(γ) Να νλνκάζεηε δύν (2) κέζα αληηζύιιεςεο.                                                  (2 x 0,25 = 0, 5 κ.)  

      (i)..........................................             (ii)..........................................  

                                

(δ) Να ανηιζηοισίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο θξάζεηο ζηε ζηήιε Β (θάζε αξηζκόο 

αληηζηνηρεί κόλν ζε έλα γξάκκα).                                                                      (4 x 0, 5 = 2 κ.) 

          ηήλη  Α                                        ηήλη Β 

       1. Πξνζηάηεο                       α. Γηαηξνθή εκβξύνπ                                                   1.      ..... 

       2. Ωνζήθεο                           β. Παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ                                 2.      ..... 

       3. Ακληαθό πγξό                   γ. Πξνζηαζία εκβξύνπ                                                3.      ..... 

       4. Πιαθνύληαο                      δ. Παξαγσγή νηζηξαδηόιεο                                         4.      ..... 

                                                     ε. Παξαγσγή εθθξηκάησλ                                

 

 (ε) Πώο δεκηνπξγνύληαη ηα διζςγυηικά δίδςμα;                                                                    (κ.2) 

      ................................................................................................................................................... 

      ................................................................................................................................................... 

      ................................................................................................................................................... 

      ................................................................................................................................................... 

 (ζη) Να ονομάζεηε δύν κηθξννξγαληζκνύο πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ απνβνιή ή θαη 

      αλσκαιίεο ζην έκβξπν.                                                                                         (2 x 0, 5 = 1 κ.) 

(i) ......................................................      (ii) ...................................................... 

  

 

2. (α)  Να σαπακηηπίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ην γξάκκα () αλ είλαη ζσζηέο, ή  

                     κε ην γξάκκα (Λ), αλ είλαη ιαλζαζκέλεο:                                                  (3 x 1 = 3 κ.) 

     (i) Η παξνπζία ηνπ ρξσκνζώκαηνο Υ θαζνξίδεη ην ζειπθό θύιν ζηνλ άλζξσπν. ...... 

             (ii)Σα άσξα γελλεηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ είλαη δηπινεηδή θύηηαξα.  ........ 

             (iii)ηα θύηηαξα ησλ απινεηδώλ νξγαληζκώλ ηα ρξσκνζώκαηα είλαη αλά δύν όκνηα. .... 

            

          (β) Να καηαηάξεηε ηνπο πην θάησ γνλόηππνπο ζηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα.   (1,5 κ)     

    ΚΚ,        μμ,       Μμ,       ΚΛ,       ΚΜ,       ΜΜ 

Γονόηςποι ομόζςγυν αηόμυν Γονόηςποι εηεπόζςγυν αηόμυν 
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      (γ) Σν γνλίδην πνπ πξνθαιεί ηνλ αιθηζκό είλαη ππνιεηπόκελν έλαληη ηνπ θπζηνινγηθνύ  

           γνληδίνπ.  

           Έλα δεπγάξη, εηεπόζςγοι και οι δύο γηα ην γνλίδην πνπ πξνθαιεί ηνλ αιθηζκό, έρεη  

           απνθαζίζεη λα απνθηήζεη έλα παηδί.  

         (i) Να ζςμπληπώζεηε ην πην θάησ δηάγξακκα δίλνληαο ηνπο γνλόηππνπο ησλ γνλέσλ θαη  

             ηνπο γακέηεο, θαζώο θαη ηνπο γνλόηππνπο ησλ απνγόλσλ ηνπο. Να σπηζιμοποιήζεηε ην 

             γξάκκα Α γηα ην επηθξαηέο γνλίδην πνπ δίλεη ηνλ θπζηνινγηθό θαηλόηππν θαη ην γξάκκα α 

             γηα ην ππνιεηπόκελν αιιειόκνξθν.                                                                               (3 κ) 

 

   Γνλόηππνη γνλέσλ:                                                 Χ                                   .   

 

            Γακέηεο:               ........          ........                            ........         ........      

 

 

 

 Γνλόηππνη απνγόλσλ:    ...................     .................       .............      ................ 

         

      (ii) Πνηα είλαη ε θαινοηςπική αναλογία ησλ απνγόλσλ ηνπο;                                           (κ.1,5) 

      ................................................................................................................................................... 

      ................................................................................................................................................... 

 

   (δ) Να διαηςπώζεηε ηνλ 2
ν
 Νόκν ηνπ Mendel. (Νόκνο ηνπ Γηαρσξηζκνύ)                            (3 κ) 

    ........................................................................................................................................................ 

                     

                     

                     

 

ΣΔΛΟ 

      

                  Οι ειζηγήηπιερ                                                                  Η Γιεςθύνηπια 

Μαξία θνπξή – Αδάκνπ 

Παλαγηώηα Σνθαξίδνπ                                                         Αλδξνύια Χξίζηνπ 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΞΤΛΟΣΤΜΠΟΤ 
ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ         ΒΑΘΜΟ    

ΣΑΞΗ: Γ΄                                                                Αριθμηηικώς:................................. 

ΥΡΟΝΟ: 80 ΛΔΠΣΑ                                             Ολογράθως: ................................ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10/6/2013                                    Τπογραθή Καθηγηηή: ................. 

 

ΟΝΟΜΑ: ........................................................................ ΣΜΗΜΑ:.............. ΑΡ:........ 

 

ΟΓΗΓΙΔ: Να ρξεζηκνπνηήζεηε μόνο κπιε κειάλη.  
                  Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ (tip-ex).  
                  Σν γξαπηό απνηειείηαη από 10 ζειίδεο. 
 

ΜΔΡΟ Α΄: (ύλνιν Μνλάδσλ 10) 

Να απανηηθούν ΟΛΔ οι ερωηήζεις. 

Κάθε ερώηηζη βαθμολογείηαι με 2.5 μονάδες. 

 

1. α. Η δηαδηθαζία ηεο πξσηετλνζύλζεζεο γίλεηαη:                                             (μ. 0.5) 

Α. ζην ελδνπιαζκαηηθό δίθηπν  

Β. ζην ξηβόζσκα  

Γ. ζην κηηνρόλδξην 

Γ. ζην ζύκπιεγκα Golgi  

 

β. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηε ζηήιε Β.                              (μ. 1) 

                                                                                                                              
γ. Να γξάςεηε ηε βαζηθή δηαθνξά κεηαμύ επθαξπσηηθνύ θαη πξνθαξπσηηθνύ 

θπηηάξνπ.                                                                  (μ. 0.5) 

………………………………………………………………………………………………...... 

ηήλη Α ηήλη Β 

1. Χισξνπιάζηεο α. Παξαγσγή ελέξγεηαο 

2. Ρηβόζσκα  β. Φσηνζύλζεζε 

3. Μηηνρόλδξηα γ. Κέληξν ειέγρνπ ηνπ θπηηάξνπ 

4. Κπηηαξηθό ηνίρσκα δ. ηήξημε ηνπ θπηηάξνπ 

5. Ππξήλαο  
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δ. Η κηθξόηεξε κνλάδα πνπ είλαη ζε ζέζε λα εθηειεί όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δσήο 

είλαη:                                                                                                                    (μ. 0.5) 

Α. ην θύηηαξν 

Β. ην ξηβόζσκα 

Γ. ν ππξήλαο 

Γ. ην DNA 

 

2.α. Έλα ηκήκα κηαο αιπζίδαο ελόο κνξίνπ DNA απνηειείηαη από ηελ παξαθάησ 

αιιεινπρία αδσηνύρσλ βάζεσλ:                                                                           (μ. 2) 

....CGA ATA TCG A…. 

Να γξάςεηε πνηα είλαη ε αιιεινπρία ησλ αδσηνύρσλ βάζεσλ:                           

η. ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αιπζίδαο ηνπ παξαπάλσ ηκήκαηνο ηνπ DNA. 

....................................................................................................................................... 

ηη. ηνπ mRNA πνπ πξνθύπηεη από ηε κεηαγξαθή ηνπ ηκήκαηνο ηεο αιπζίδαο ηνπ DNA 

πνπ δόζεθε. 

........................................................................................................................................ 

 

β. Σν DNA δηπιαζηάδεηαη κε κηα δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη:                             (μ. 0.5)  

Α. κεηαγξαθή 

Β. κεηάθξαζε 

Γ. αληηγξαθή 

Γ. κίησζε 

 
3.α. Να αληηζηνηρίζεηε ζσζηά θάζε ζηνηρείν ηεο ζηήιεο Α κε έλα ζηνηρείν ηεο ζηήιεο 
Β.                                                                                                                         (μ. 1) 

  

β. Να γξάςεηε δύν (2) ιεηηνπξγίεο ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο.                          (μ. 1) 

η. ………………………………………………………………………………………………… 

ηη. ……………………………………………………………………………………………….. 

ηήλη Α ηήλη Β 

1. ηνκάρη α. Απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ  

2. Λεπηό έληεξν β. Άρξεζηα πξντόληα ηεο πέςεο 

3. Παρύ έληεξν γ. Χεκηθή επεμεξγαζία ηεο ηξνθήο 

4. Πάγθξεαο δ. Χνιή 

5. πθώηη  
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γ.  Έκκελε ξύζε νλνκάδνπκε:                                                                            (μ. 0.5) 

Α. ηε δεκηνπξγία λένπ σαξίνπ 

Β. ηελ έμνδν ηνπ σαξίνπ από ηελ σνζήθε 

Γ. ηε δεκηνπξγία λένπ δπγσηνύ 

Γ. ηελ απνβνιή θαηεζηξακκέλνπ βιελλνγόλνπ, αίκαηνο θαη αγνληκνπνίεηνπ σαξίνπ.  

 

4. α.  Η πνξεία πνπ αθνινπζεί ν αέξαο ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα είλαη:        (μ. 0.5) 

Α. Ρηληθή θνηιόηεηα          Λάξπγγαο        Σξαρεία        Βξόγρνη         Κπςειίδεο 

Β. Ρηληθή θνηιόηεηα        Βξόγρνη        Σξαρεία         Λάξπγγαο         Κπςειίδεο  

Γ. Ρηληθή θνηιόηεηα         Λάξπγγαο         Βξόγρνη         Σξαρεία         Κπςειίδεο 

Γ. Ρηληθή θνηιόηεηα         Βξόγρνη         Σξαρεία         Κπςειίδεο  

 

β. Να γξάςεηε δύν επηπηώζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα.    (μ. 1) 

 η.………………………………………………………………………………………………… 

ηη. ……………………………………………………………………………………………….. 

 

γ. Ο ξόινο ησλ βαιβίδσλ ζην εζσηεξηθό ησλ θιεβώλ είλαη:                              (μ. 0.5) 

Α. λα ειαηηώλνπλ ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο 

Β. λα εκπνδίδνπλ ηελ κεηαθίλεζε ηνπ αίκαηνο πξνο ηελ αληίζεηε θαπεύζπλζε. 

Γ. λα ζηαζεξνπνηνύλ ηε ξνή ηνπ αηκαηνο 

Γ. λα ειαηηώλνπλ ηε ξνή ηνπ αίκαηνο 

 

δ. Η νκάδα αίκαηνο Α- κπνξεί λα πάξεη αίκα κόλν από ηηο νκάδεο .... θαη … .  (μ. 0.5) 

 

ΜΔΡΟ Β΄: (ύλνιν Μνλάδσλ 18) 

Να απανηηθούν ΜΟΝΟ οι ΣΡΔΙ από ηις ηέζζερις ερωηήζεις. 

Κάθε ερώηηζη βαθμολογείηαι με 6 μονάδες. 

 

1. α. Να γξάςεηε πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο () θαη πνηεο 

ιαλζαζκέλεο (Λ).                                                                                                   (μ. 1) 

1. Η νζηενπόξσζε είλαη ε πάζεζε θαηά ηελ νπνία ηα νζηά αηξνθνύλ θαη 

παξακνξθώλνληαη.                                                                                               …….. 

2. Κύθσζε είλαη ε κόληκε αύμεζε ηνπ νζθπτθνύ θπξηώκαηνο.                             ..…… 

3. Λόξδσζε είλαη ε κόληκε αύμεζε ηνπ νζθπτθνύ θπξηώκαηνο.                           ..…… 

4. θνιίσζε είλαη ε κόληκε θάκςε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πξνο ηα πιάγηα.      ……. 
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β. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ πεξηόζηενπ ζε έλα καθξύ νζηό;                               (μ. 0.5) 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

γ. Να νλνκάζεηε ηα νζηά ζην πην θάησ ζρήκα.                                                     (μ. 3)  
        

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 

δ. Ο Λάξο είλαη ηξηώλ ρξνλώλ θαη δεη ζηε νπεδία. Οη γηαηξνί δηέγλσζαλ όηη 

παξνπζηάδεη έιιεηςε βηηακίλεο D.                                                                      (μ. 1.5) 

ι. Πνηνη είλαη νη ιόγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ έιιεηςε βηηακίλεο D ζηνλ Λάξο; 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ιι. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο βηηακίλεο D ζην εξεηζηηθό ζύζηεκα; 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ιιι. Ση ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη, θαηά ηε γλώκε ζαο, ζηνλ Λάξο ε έιιεηςε 

βηηακίλεο D; 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
2. α. Η θίλεζε ηνπ αίκαηνο θαηά ηε κεγάιε θπθινθνξία είλαη ε αθόινπζε: 

…………………………., …………….., ……………………, ……………………….., 

……………….., …………………………..,……………………….. .                      (μ. 1.5) 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 
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β. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδίαο ζην πην θάησ ζρήκα.                                 (μ. 2)                                

 
1...................................................                                                                                          
2...................................................                                                                                        
3...................................................                                                                                         
4...................................................                                                                                         
5...................................................                                                                                         
6...................................................                                                                                         
7...................................................                                                                                        
8...................................................  
 
 
 
γ. ι. Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο ζην πην θάησ ζρήκα.                      (μ. 1) 
 
 

1. ................................   

2. ................................ 

3. ................................ 

4. ................................                                                                             

 

ιι. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ θπηηάξνπ ηεο έλδεημεο 4;                                              (μ. 1) 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

ιιι. Πνην είδνο θπηηάξσλ ζην πην πάλσ ζρήκα είλαη ππεύζπλν γηα ηε θαγνθπηηάξσζε;                       

                                                                                                                            (μ. 0.5)  

........................................................................................................................................ 

 

3.α. Να γξάςεηε πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο () θαη πνηεο 

ιαλζαζκέλεο (Λ).                                                                                                   (μ. 1) 

1. Η εηζπλνή επηηπγράλεηαη κε ηελ θάζνδν ησλ πιεπξώλ θαη ηελ θάζνδν ηνπ 

δηαθξάγκαηνο                                                                                                          …...                                                                                              

2. Η εηζπλνή επηηπγράλεηαη κε ηελ άλνδν ησλ πιεπξώλ θαη ηελ θάζνδν ηνπ 

δηαθξάγκαηνο                                                                                                          …… 

3. Η εθπλνή επηηπγράλεηαη κε ηελ θάζνδν ησλ πιεπξώλ θαη ηελ άλνδν ηνπ 

δηαθξάγκαηνο                                                                                                          …...                                                                                              

4. Η εθπλνή επηηπγράλεηαη κε ηελ άλνδν ησλ πιεπξώλ θαη ηελ άλνδν ηνπ 

δηαθξάγκαηνο                                                                                                          …… 

 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2 

1 

2 

3 

4 
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β. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ζην πην θάησ ζρήκα. (μ. 2) 

       

      1. .................................. 

      2. .................................. 

      3. .................................. 

      4. .................................. 

      5. .................................. 

      6. .................................. 

 

γ. Να νλνκάζεηε ηξεηο (3) αδέλεο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.                           (μ. 1.5) 

Ι. ………………………...       ηη. …………………………         ηηη. ………………………… 

 

δ. Πνηα νπζία πεξηέρεηαη ζην ζάιην θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο.                           (μ. 1) 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

 

ε. Οη θύξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη:                                    (μ. 0.5) 

Α. ε πέςε θαη ε απέθθξηζε 

Β. ε πέςε, ε απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ θαη ε απέθθξηζε 

Γ. ε πέςε, ε αθόδεπζε θαη ε αθνκνίσζε 

Γ. ε πέςε, ε απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ θαη ε αθόδεπζε 

 

4.α. Από ηε δηαδηθαζία ηεο κίησζεο πξνθύπηνπλ:                                              (μ. 0.5) 

Α. δπν δηπινεηδή θύηηαξα πνπ είλαη παλνκνηόηππα κεηαμύ ηνπο 

Β. δπν δηπινεηδή θύηηαξα πνπ είλαη δηαθνξεηηθά από ην αξρηθό θύηηαξν 

Γ. δπν απινεηδή θύηηαξα 

Γ. ηέζζεξα απινεηδή θύηηαξα 

 
β. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                    (μ. 2.5) 

Σα ρξσκνζώκαηα πνπ πεξηέρνπλ γελεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηηο ίδηεο 

ηδηόηεηεο ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο νλνκάδνληαη ……………………….. . Ο αξηζκόο ησλ 

ρξσκνζσκάησλ ζε θάζε ζσκαηηθό θύηηαξν ζηνλ άλζξσπν είλαη ……………. ελώ ζε 

θάζε γελλεηηθό θύηηαξό είλαη ……… . Σα ρξσκνζώκαηα πνπ θαζνξίδνπλ ην θύιν 

ζηνλ άλζξσπν νλνκάδνληαη …………………….. ελώ ηα ππόινηπα ρξσκνζώκαηα 

νλνκάδνληαη ……………………… . 

2 

3 

4 

5 

6 

1 
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γ. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηε ζηήιε Β.                             (μ. 3) 
 

ηήλη Α ηήλη Β 

1. Ωνζήθε α. Πξνζσξηλή απνζήθεπζε 
ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ 

2. Μήηξα β. Γνληκνπνίεζε 

3. Ακληαθό πγξό γ. Παξαγσγή σαξίσλ 

4. Δπηδηδπκίδα δ. Αλάπηπμε εκβξύνπ 

5. Ωαγσγόο ε. Πξνζηαζία ηνπ εκβξύνπ 

6. Όξρεηο ζη. Παξαγσγή ηεζηνζηεξόλεο 

7. Ωνξξεμία  

 

 ΜΔΡΟ Γ΄: (ύλνιν Μνλάδσλ 12) 

Να απανηηθεί ΜΟΝΟ η ΜΙΑ από ηις δύο ερωηήζεις. 

Κάθε ερώηηζη βαθμολογείηαι με 12 μονάδες. 

 

1.α. Γπν καύξεο γάηεο δεπγάξσζαλ θαη γέλλεζαλ 4 άζπξα γαηάθηα. Σν γνλίδην πνπ 

ειέγρεη ην καύξν ρξώκα επηθξαηεί ζην αιιειόκνξθν ηνπ πνπ ειέγρεη ην ιεπθό 

ρξώκα ηξηρώκαηνο.  

Μ: γνλίδην ππεύζπλν γηα ην καύξν ρξώκα,  μ: γνλίδην ππεύζπλν γηα ην άζπξν ρξώκα 

 

ι. Να βξείηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ γνληώλ θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηε ζρεηηθή 

δηαζηαύξσζε ώζηε λα βξείηε ηνπο πηζαλνύο γνλόηππνπο θαη θαηλόηππνπο ησλ 

απνγόλσλ ηνπο (γαηάθηα).                                                                                   (μ. 4) 

 

Γνλόηππνο γνλέσλ (Ρ)               ................                 Χ                 ............... 

 

Γακέηεο                             ............  ,  ..............                         ............... , .............. 

 

Γνλόηππνο απνγόλσλ      ...............            ..............          ...............       ............... 

 

Φαηλόηππνο απνγόλσλ    ................           ...............         ................      ............... 

 

ιι. ε ηη πνζνζηό ησλ γελλήζεσλ αλακέλεηαη λα γελλεζνύλ άζπξα γαηάθηα;       (μ. 1) 

Α. 25% 

Β. 50% 

Γ. 75% 

Γ. 100%                                                                               
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β. Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο κεηαμύ DNA θαη RNA.                                       (μ. 2) 

DNA RNA 

  

  

 

γ. Σν θεληξηθό δόγκα ηεο βηνινγίαο παξνπζηάδεηαη κε ηε ζεηξά:                           (μ. 1) 

Α.  DNA         κεηαγξαθή (παξαγσγή mRNA)         κεηάθξαζε (πξσηετλνζύλζεζε) 

Β.  DNA         κεηάθξαζε (παξαγσγή mRNA)         κεηαγξαθή (πξσηετλνζύλζεζε) 

Γ.  DNA         κεηάθξαζε (παξαγσγή tRNA)           κεηαγξαθή (πξσηετλνζύλζεζε) 

Γ.  DNA         κεηαγξαθή (παξαγσγή DNA )           κεηάθξαζε (πξσηετλνζύλζεζε) 

 

δ. Γίλνληαη ηα ζρήκαηα Α θαη Β. 

 

 

 

 

 

 

ι. Ση παξηζηάλνπλ ηα ζρήκαηα Α θαη Β;                                                                 (μ. 1) 

........................................................................................................................................ 

 

ιι. Ση θύιν έρνπλ ηα άηνκα ζηα νπνία αλήθνπλ ηα ζρήκαηα Α θαη Β; Να 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                       (μ. 1) 

Άηνκν Α 

........................................................................................................................................ 

Άηνκν Β 

........................................................................................................................................ 

 

ιιι. Πώο νλνκάδνληαη ηα πξώηα 22 δεύγε ρξσκνζσκάησλ;                                   (μ. 1) 

........................................................................................................................................ 

 

ιν. Πόζα ρξσκνζώκαηα έρνπλ νη γακέηεο ηνπ αηόκνπ Α;                                      (μ. 1) 

........................................................................................................................................ 

     

Α Β 



9 

 

2.α. Να νλνκάζεηε ηα κέξε ζηα πην θάησ ζρήκαηα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ 

άληξα θαη ηεο γπλαίθαο.                                                                                       (μ. 2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ………………………………….               6. ……………………………………….. 

2. ………………………………….               7. ……………………………………….. 

3. ………………………………….               8. ……………………………………….. 

4. ………………………………….               9. ……………………………………….. 

5. ………………………………….              10. ………………………………………..                                                                         

 

β.   Να νλνκάζεηε θαη λα εμεγήζεηε ηα ζηάδηα Β, Γ, Δ ζην πην θάησ ζρήκα ηνπ 

θαηακήληνπ θύθινπ ηεο γπλαίθαο.                                                                          (μ. 3) 

  

 
 
 
 
 

 

 

Β. .................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………….

Γ. ................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………..

Δ. ................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
2

  

6

  

3

  

9

  

5

  

1 

7 4 

10 

8

  

Ημέρες 

καταμήνιοσ 

κύκλοσ 

Β 

 

Ε Δ 
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γ. Να γξάςεηε πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο () θαη πνηεο 

ιαλζαζκέλεο (Λ).                                                                                                   (μ. 2) 

1. Από έλα δπγσηό κπνξεί λα γελλεζνύλ δηδπγσηηθά δίδπκα.                               ..….. 

2. Οη αξζεληθνί γακέηεο είλαη νη όξρεηο.                                                                   ..….. 

3. Η σνξξεμία γίλεηαη ζηηο σνζήθεο.                                                                      ..….. 

4. Η θξπςνξρία είλαη πάζεζε ε νπνία αθνξά ηηο σνζήθεο.                                   ..….. 

 

δ. ι. Να νλνκάζεηε ηε δηαδηθαζία Α θαζώο θαη ηα θύηηαξα Β θαη Γ ζην πην θάησ 

ζρήκα.                                                                                                                 (μ. 1.5) 

                                                                                                              

 

 

 

 

ιι. Αλ ην δπγσηό έρεη 64 ρξσκνζώκαηα, πόζα ρξσκνζώκαηα είρε ην θύηηαξν Β θαη 

πόζα ην θύηηαξν Γ πξηλ λα γίλεη ε δηαδηθαζία Α;                                                (μ. 1.5) 

Κύηηαξν Β: ..........................                    Κύηηαξν Γ: ........................... 

 

ιιι. Έλα κπτθό θύηηαξν ζειπθνύ αιόγνπ έρεη 64 ρξσκνζώκαηα.                        (μ. 1.5) 

Πόζα είλαη ηα θπιεηηθά ηνπ ρξσκνζώκαηα; ............................................................ 

Πόζα είλαη ηα απηνζσκηθά ηνπ ρξσκνζώκαηα; ....................................................... 

Πόζα είλαη ηα απηνζσκηθά ρξσκνζώκαηα ζε έλα σάξην ηνπ; ................................. 

 

 

 

 

 

 

Οι ειζηγηηές                                                                           Η Γιεσθύνηρια  

Άλλα Παλαγή 

Διιάδα αββίδνπ-Μπέθνπ   

                                                                                                  

                                                                                                 Αζελά Μηζνύ 

                                                                                          

 

Α. …………… 
ανάπτυξη 

Κύτταπο Γ 
………………… 

Κύτταπο Β 
………………. 

ζυγωτό 
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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ  ΓΤΜΝΑΙΟ  ΞΤΛΟΦΑΓΟΤ  

ΥΟΛΙΚΗ  ΥΡΟΝΙΑ   2012 – 2013        Βαζκόο :                         / 40 

             Τπνγξ. Καζ. .......................... 

ΓΡΑΠΣΔ  ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

           Σάμε  :  Γ΄ γπκλαζίνπ 

Γηάξθεηα :  80΄ ιεπηά  

Ζκεξνκελία :  03 / 06 / 2013 

 

Ολνκαηεπώλπκν καζεηή / ηξηαο :  ……………………………………………………………... 

Σκήκα : Γ΄…….              Αξηζκόο Καηαιόγνπ : ……….. 

 

ΟΓΗΓΙΔ: Να γπάτεηε μόνο με μπλε  ή μαύπη πένα. 

Απαγοπεύεηαι η σπήζη διοπθυηικού ςγπού (Tipp – Ex) και ηαινίαρ. 

 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΓΔΚΑ (10) ΔΛΙΓΔ 

 

Μέπορ  Α΄   ( κνλάδεο  10 ) 

Να απαληήζεηε  ζε  όλερ  ηιρ  επυηήζειρ. 

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5  κνλάδεο. 

 

(1.)                    κ.1,25 

(α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε ησλ θάησ άθξσλ  

πνπ αληηπξνζσπεύνπλ νη αξηζκνί 1-5. 

 

1 . ……………………………………………..  

2 . ……………………………………………. 

3 . ……………………………………………. 

4 . ……………………………………………. 

5 . ……………………………………………. 

(β) Να γξάςεηε δίπια από θάζε ζρήκα ηελ πάζεζε πνπ παξνπζηάδεη θαη λα δώζεηε ηνλ 

νξηζκό ηεο θάζε κηαο.                 κ.1,25  

 

………….................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

...........……………..................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

....................…………….........................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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(2.)  

(α) Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο γηαηί ε αλαπλνή πξέπεη λα γίλεηαη από 

ηε κύηε θαη όρη από ην ζηόκα.                  κ.0,75 

 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 

(β) Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο

 αξηζκνύο 1-5 ζην πην θάησ ζρεδηάγξακκα.                         κ.1,25 

 

1. ................................................ 

2. ................................................ 

3. ................................................ 

4. ................................................ 

5. ................................................ 

(γ)   Να ζπκπιεξώζεηε  ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο.                 κ.0,5 

 

Καηά ηελ αληαιιαγή ησλ αεξίσλ ζηηο θπςειίδεο, κπαίλεη από ηηο θπςειίδεο ζηελ θπθινθνξία 

ηνπ αίκαηνο ......................................... ην νπνίν δεζκεύεηαη από κηα ρεκηθή νπζία ηελ 

…................................................ . 

 

(3.) 

(α)  Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ κε αξηζκνύο 1- 6 όπσο θαίλνληαη ζην πην θάησ  

ζρεδηάγξακκα.                                                                                κ.1,5

     

1. ...........................................   

2. ...........................................                            

3. ........................................... 

4. ...........................................  

5. ........................................... 

6. ........................................... 

 

(β)  Σν πην πάλσ θύηηαξν είλαη θπηηθό ή δσηθό;  Να γξάςεηε  ηξεηο (3) ιόγνπο πνπ λα ην 

δηθαηνινγνύλ.                       κ.1      

Δίλαη ................................................... θύηηαξν γηαηί :   

 

i. ........................................................................................................................................... 

ii. …………………............................................................................................................... 

iii. …………………………………………………………………………………………... 

 

5 

4 
3 

2 
1 

1 

3 

4 

2 

  6  5 
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(4.) 

(α) Έλα ιεπθό αηκνζθαίξην ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό έρεη 46 ρξσκνζώκαηα.     

 

Πόζα ρξσκνζώκαηα έρνπλ ηα πην θάησ είδε θπηηάξσλ ηνπ αλζξώπνπ;               κ.1 

Μπτθό: ............. ,  πεξκαηνδσάξην: .…........ ,  Επγσηό: …........ ,  Δπηζειηαθό: .............. 

 

(β) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πην θάησ δειώζεηο κε ην γξάκκα () εάλ είλαη ζσζηέο ή κε ην 

γξάκκα (Λ) εάλ είλαη ιαλζαζκέλεο.                                                               κ.1,5 

Γήλυζη 
υζηό / Λάθορ 

() / (Λ) 

Με ηε κίησζε παξάγνληαη δύν ζπγαηξηθά θύηηαξα πνπ νλνκάδνληαη γακέηεο. 
 

Σα σάξηα πξνθύπηνπλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο κείσζεο. 
 

 

Ζ κίησζε νινθιεξώλεηαη ζε δύν ζηάδηα δειαδή είλαη δηπιή δηαίξεζε. 
 

 

Με ηε κείσζε δηαηεξείηαη ζηαζεξόο ν αξηζκόο ρξσκνζσκάησλ ζηα λέα θύηηαξα πνπ 

πξνθύπηνπλ. 

 

Με κίησζε δηαηξνύληαη κόλν ηα ζσκαηηθά θύηηαξα ηνπ αλζξώπνπ. 
 

 

Σν αλζξώπηλν δπγσηό  έρεη  46 ρξσκνζώκαηα. 
 

 

 

 

 

Μέπορ  Β΄    ( Μνλάδεο 18 ) 

Να απαληήζεηε  μόνο  ζηιρ  ηπειρ  από ηηο  ηέζζεξηο  εξσηήζεηο. 

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε  έξι  ( 6 )  κνλάδεο. 

 

(1.) 

(α) Να αληηζηνηρίζεηε ηηο έλλνηεο ηεο ζηήιε 1 κε ηελ θαηάιιειε πξόηαζε ηεο ζηήιεο 2.

                    κ.2,5 

ηήλη 1 
Ανηιζηοισία 

ηήλη 2 

 

 

1.  ηεινγόλνη αδέλεο  

2.  Αθνκνίσζε 

3.  Απνξξόθεζε 

4.  Λίπε  

5.  Τδαηάλζξαθεο 

 
 

1 -- ……. 

2 -- ……. 

3 -- ......... 

4 -- ……. 

5 -- ……. 

Α.  Γηαζπώληαη ζε κνλνζαθραξίηεο 

Β.  Μεηαθνξά ησλ απιώλ πιηθώλ από  

ην     έληεξν ζηελ θπθινθνξία 

Γ.  Γηαζπώληαη ζε γιπθεξόιε θαη 

ιηπαξά νμέα 

Γ.  Υξεζηκνπνίεζε ησλ ηειηθώλ 

πξντόλησλ ηεο πέςεο γηα λα θηηάμεη ν 

νξγαληζκόο ηηο δηθέο ηνπ νπζίεο  

Δ.  Γηαζπώληαη ζε ακηλνμέα 

η.  Δθθξίλνπλ πηπαιίλε 
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(β) Να νλνκάζεηε ηνπο ηύπνπο ησλ δνληηώλ πνπ βιέπεηε 

ζην δηπιαλό ζρεδηάγξακκα                    κ.1

   

(γ) Να νλνκάζεηε κόλν ηα κέξε 1, 4, 5 θαη 6 ηνπ δνληηνύ 

πνπ βιέπεηε ζην δηπιαλό ζρεδηάγξακκα.                 κ.1 

 

    

 

 

 

 

 

(δ) Ση είλαη ε ηεξεδόλα, πώο πξνθαιείηαη θαη πώο πξνιακβάλεηαη;               κ.1,5 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

(2.)  

(α)  Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε ηνπ ζρήκαηνο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ νη αξηζκνί 1 – 6.    κ.1,5 

                                                                                         

1. ………………………………………….. 

2. ………………………………………….. 

3. ………………………………………….. 

4. ………………………………………….. 

5. ………………………………………….. 

6. ………………………………………….. 

 

 

(β)  Οη σνζήθεο παξάγνπλ ηα …....………………πνπ είλαη νη .........................γακέηεο  θαη ηηο 

γπλαηθείεο νξκόλεο…………………………………... θαη …………………………………… .   

 κ.1 

 Σύπορ δονηιού 

1  

2  

3  

4  

1  

4  

5  

6  

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 
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(γ)  Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1 - 8 ηνπ αξζεληθνύ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ βιέπεηε 

ζην ζρεδηάγξακκα:            κ.2  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δ)  Οη όξρεηο παξάγνπλ ηελ αλδξηθή νξκόλε …………………………………..…. θαη ηα 

…………………….…………….. ηα νπνία καδί κε δηάθνξα εθθξίκαηα ζπλαπνηεινύλ ην 

…………………………… . Οη όξρεηο βξίζθνληαη κέζα ζε έλα ζάθν ην ....................... .    κ.1            

 

(ε)  Να αλαθέξεηε έλα (1)  εμνπαιηθώο Μεηαδηδόκελν Νόζεκα (.Μ.Ν.), θαη λα γξάςεηε 

έλαλ ηξόπν απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο απ’ απηό θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή.           κ.0,5  

 

.Μ.Ν. : ……………………………………..  

 

Πξνζηαζία : …………………………………………………………………………………….    

 

 

(3.) 

 

(α) Σν DNA είλαη ην …………………………………… πιηθό όισλ ησλ νξγαληζκώλ.       κ.2 

Ζ βαζηθή κνλάδα ηνπ DNA ιέγεηαη:  ……………………………………………...    

Σα δνκηθά ζηνηρεία ηεο βαζηθήο κνλάδαο ηνπ  DNA είλαη׃ 

έλα κόξην…………………………..……………………………………. 

έλα κόξην…………………………..……….…………………………… 

θαη κηα από ηηο αδσηνύρεο βάζεηο (πιήξεο όλνκα)׃ 

…………………………………  ,  ……………….……………………. 

…………………………………  ,  ……………….……………………. 

 

(β) Να γξάςεηε πνηεο αδσηνύρεο βάζεηο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο κεηαμύ ηνπο.                  κ.1,5 

Ζ ……………………………….. είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο …………………………… θαη 

ε ….…………………………….. είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο …………………………… . 

 

(γ) Γίδεηαη ε παξαθάησ αιιεινπρία βάζεσλ (λνπθιενηηδίσλ) ελόο θιώλνπ  ηνπ DNA.  

Να ζπκπιεξώζεηε ηελ αιιεινπρία ησλ βάζεσλ όπσο είλαη ζην δίθισλν DNA.              κ.1 

 

 

 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

A G T C C T A G C T 

I I I I I I I I I I 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

1 
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(δ) Να γξάςεηε ηξεηο (3) δηαθνξέο κεηαμύ DNA θαη RNA                                                 κ.1,5 

 

 

(4) 

 

(α) Ση είλαη ηα νκόινγα ρξσκνζώκαηα;                                                                   κ.0,75 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

(β) ε ηη δηαθέξεη έλα γνλίδην από έλα ρξσκόζσκα;             κ.0,75 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

(γ) Γίδεηαη ν πην θάησ αλζξώπηλνο θαξπόηππνο.  

(i)   Να εμεγήζεηε γηαηί ν θαξπόηππνο απηόο αλήθεη ζε

 άλζξσπν.                                            κ.0,5 

...................................................................................................

................................................................................................... 

(ii) Γηαηί δελ ζα κπνξνύζε λα αλήθεη ζε δηαθνξεηηθό 

            είδνο δσηθνύ νξγαληζκνύ;         κ.0,5 

……………………………………………………………...…

………………………………………………………………... 

(iii)   Να εμεγήζεηε εάλ ν θαξπόηππνο απηόο αλήθεη ζε

 αξζεληθό ή ζε ζειπθό άηνκν.                               κ.0,5 

...................................................................................................

...................................................................................................  

 (iv)  Να γξάςεηε άιιε κηα, δηαθνξεηηθή από ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ζηα εξσηήκαηα i-iii,  ρξεζηκόηεηα ηνπ θαξπόηππνπ γηα ηνλ άλζξσπν.    κ.1 

 

……………………………………………………...……………………………………............

.......................…………………………………………………..……………………………….. 

(δ)  Πνηα γνλίδηα νλνκάδνληαη αιιειόκνξθα;                                         κ.0,5 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

(ε)  Πνηα άηνκα νλνκάδνληαη εηεξόδπγα σο πξνο έλα ραξαθηεξηζηηθό;                              κ.0,5 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

(ζη) Ση είλαη ε κείσζε θαη πόηε ζπκβαίλεη;                 κ.0,5 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

DNA RNA 

1
η
  1

η
  

2
η
  2

η
  

3
η
  3

η
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(δ)  Να γξάςεηε πνην ζα είλαη ην απνηέιεζκα, γηα έλα θύηηαξν κε 64  ρξσκνζώκαηα πνπ 

δηαηξείηαη κε μίηυζη, σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ θπηηάξσλ πνπ παξάγνληαη θαη ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηνπο ρξσκνζσκάησλ.                 κ.0,5 

Αξηζκόο παξαγόκελσλ θπηηάξσλ : ………………. 

Αξηζκόο ρξσκνζσκάησλ πνπ πεξηέρεη ην θάζε παξαγόκελν θύηηαξν : …………… 

 

 

 

Μέπορ Γ΄    ( Βαζκνί 12 ) 

Να απαληήζεηε  μόνο ζηη μία  από ηηο δύν εξσηήζεηο . 

Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε  δώδεκα  (12)  μονάδερ . 

 

 

(1) 

Σα επυηήμαηα α-ε αναθέπονηαι ζηο επειζηικό ζύζηημα και ηα επυηήμαηα ζη-λ  ζηο 

αναπνεςζηικό ζύζηημα ηος ανθπώπος.  

 

(α) Να γξάςεηε ηξεηο (3) ρξεζηκόηεηεο ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο.                                 κ.1,5 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 

(β)  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πην θάησ πξνηάζεηο.                                                   κ.0,5 

      i)  Ο ζπδεπθηηθόο ρόλδξνο ρξεζηκεύεη γηα ηελ θαηά ….………………… αύμεζε ηνπ 

           καθξνύ νζηνύ. 

      ii) Σα νζηά ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο αλήθνπλ ζην είδνο ησλ …………….……… νζηώλ. 

 

(γ)  Να νλνκάζεηε ηα θπξηώκαηα 1 – 4  ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηνπ αλζξώπνπ.                   κ.1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(δ) Πνηα πάζεζε, ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, καο δείρλεη ην δηπιαλό                                                                                           

ζρεδηάγξακκα;  Δμεγήζηε.        κ.1 

 

Πάζεζε :  ......................................................................... 

 

Δμήγεζε : ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 



8 /10 
 

(ε) Να εμεγήζεηε ηη είλαη η πασίηιδα θαη λα γξάςεηε δύν (2) αηηίεο πνπ ηελ πξνθαινύλ,    κ.2 

θαζώο θαη δύν (2) ηξόπνπο πξόιεςήο ηεο.          

Ραρίηηδα είλαη ………………………………………………………........................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Αηηίεο πνπ ηελ πξνθαινύλ είλαη:………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Πξόιεςε : ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

(ζη)  Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πην θάησ πξνηάζεηο κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο.     κ.2 

Με ηελ ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο γίλεηαη πξόζιεςε ................................................... από ηνλ 

αηκνζθαηξηθό αέξα θαη απνκάθξπλζε ηνπ ………………………………………………….... .  

Οη δύν αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο είλαη ε ..........................................  θαη ε 

........................................ . Γηα λα γίλνπλ πξέπεη λα κεηαθηλεζνύλ  νη 

...................................................……. θαη  ην  ……....................................................... . 

Ζ κεγάιε επηθάλεηα ησλ πλεπκόλσλ νθείιεηαη ζηνλ ηεξάζηην αξηζκό 

………….................................................. πνπ έρνπλ. 

Σν θνηλό όξγαλν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, εθηόο ηνπ ζηόκαηνο, 

νλνκάδεηαη ..................................................... . 

 

(δ)  Με πνην όξγαλν ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο παξάγεηαη ε θσλή θαη ηη πεξηέρεη γηα 

ηνλ ζθνπό απηό;                                                κ.0,5                                                                   

Όξγαλν : ......................................................................................... 

Πεξηέρεη : ........................................................................................ 

 

(ε) Πνηα άιια όξγαλα βνεζνύλ ζηελ κεηαηξνπή ησλ ήρσλ ζε έλαξζξν ιόγν θαη ζε πνην 

κέξνο ηνπ ζώκαηνο βξίζθνληαη;   κ.1 

 ........................................................................... 

 ........................................................................... 

 ...........................................................................  

θαη βξίζθνληαη .................................................. 

 

(ζ) Να νλνκάζεηε κηα (1) πάζεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ νθείιεηαη ζε  ξύπαλζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηξεηο (3) πνπ νθείινληαη ζε κηθξόβηα. κ.1  

ε        Ρύπαλζε : ……………………………... 

ε Μηθξόβηα: …………………….......... , ............................................... θαη 

………………………………………...  

(η)  ε πνηα νπζία νθείιεηαη ν εζηζκόο ζην θάπληζκα;    κ.0,25  

                                                                                     ...................................................... 

(θ) Να γξάςεηε δύν (2) αιιαγέο πνπ παξαηεξνύληαη ζηα θύηηαξα ησλ βξόγρσλ ελόο 

θαπληζηή. κ.0,5 

i).................................................................................................................................................... 

ii)................................................................................................................................................... 
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(ι)  Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) επηπηώζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο ζηελ πγεία ελόο θαπληζηή.   κ.0,75 

i)………........................................................................................................................................ 

ii)................................................................................................................................................... 

iii).................................................................................................................................................. 

 

(2.) 

(α) πκπιεξώζηε ζην πην θάησ ζρήκα ηα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.           κ.1,75 

 

(β)  Πνηα είλαη ηα δύν (2) κέξε ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ θαη πνηνο είλαη ν ξόινο  ηνπ;             κ.1 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

(γ)  Από πνηνλ αδέλα παξάγεηαη ε ρνιή, πνύ απνζεθεύεηαη , πνύ εθθξίλεηαη θαη πνηνο   

είλαη ν ξόινο ηεο;                      κ.1,25  

Παξάγεηαη από: ................................................................................................................ 

Απνζεθεύεηαη: .................................................................................................................. 

Δθθξίλεηαη: ....................................................................................................................... 

Ρόινο: …............................................................................................................................ 

 

(δ)  πκπιεξώζηε κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο ηελ παξαθάησ παξάγξαθν.     κ.2 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πέςεο, νη ........................................................ δηαζπώληαη ζε 

κνλνζαθραξίηεο, ηα ιίπε κεηαηξέπνληαη ζε ............................................................. θαη 

.................................................... ελώ νη πξσηεΐλεο δηαζπώληαη ζε ........................................... . 

 

(ε)  Να αληηζηνηρίζεηε ηηο έλλνηεο ηεο ζηήιε 1 κε ηελ θαηάιιειε πξόηαζε ηεο ζηήιεο 2.    κ.2

             

ηήλη 1 Ανηιζηοισία ηήλη 2 

 

1. Αθόδεπζε 

2. Αθνκνίσζε  

3. Απνξξόθεζε 

4. Πέςε 

1 -- ……. 

2 -- ……. 

3 -- ......... 

4 -- ……. 

 

Α. Σα ηειηθά πξντόληα ηεο πέςεο   

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα  θηηάμεη ν 

νξγαληζκόο ηηο δηθέο ηνπ νπζίεο 

Β. Γηάζπαζε ησλ καθξνκνξηαθώλ νπζηώλ ζε 

απινύζηεξεο 

Γ. κεηαθνξά απιώλ νπζηώλ από ην ιεπηό 

έληεξν ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

Γ. Απνξξόθεζε λεξνύ από ην παρύ έληεξν  

Δ. Απνβνιή άρξεζησλ νπζηώλ από ηνλ 

πξσθηό 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  
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(ζη)  Ση είλαη ε ζθσιεθνεηδίηηδα θαη πώο ζεξαπεύεηαη;            κ.1 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

(δ)  Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ελδύκνπ πηπαιίλε θαη ζε πνην κέξνο ηνπ ζώκαηνο βξίζθεηαη; κ.1 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

(ε)  Ση είλαη ε κηθξνβηαθή πιάθα θαη πνύ κπνξεί λα νδεγήζεη;            κ.1 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

(ζ)  Δμεγήζηε γηα πνηνπο δύν (2) ιόγνπο είλαη απαξαίηεην λα θαηαλαιώλνπκε θπηηθέο ίλεο 

θαηά ηε δηαηξνθή καο.          κ.1 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

………........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Τέλος ! 

Καλή Επιτυχία  και  Καλό Καλοκαίρι !!! 

 

 



 

 

1. 
 

 

 

2. 
 

 

 

3. 
 

 

 

4. 
 

 

 

ΓΤΜΝΑΘΟ  ΠΑΡΑΛΘΜΝΘΟΤ           ΥΟΛΘΚΗ ΥΡΟΝΘΑ:  2012 - 2013 
 

ΓΡΑΠΣΔ  ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ  ΔΞΔΣΑΔΙ  ΙΟΤΝΙΟΤ  2013 

 

     Μάζεκα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ      Σάμε:  Γ΄      Ηκεξ:  10/06/2013       Υξόλνο: 2 ΩΡΔ 

 

Ολνκαηεπώλπκν:  ..................................................................... Σκήκα:  ........  Αξ.:  ....... 

 

Βαζκόο:  ....................   Τπνγξαθή:  .................... 

 
 

ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΔΝΝΔΑ ( 9 ) ΔΛΙΓΔ. 

ΓΔΝ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ Η ΥΡΗΗ ΓΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ( TIP-EX ). 

 

ΜΔΡΟ  Α΄:    Να απανηηθούν και οι ΣΔΔΡΙ ( 4 ) ερωηήζεις.  

                          Κάθε ερώηηζη βαθμολογείηαι με ΓΤΟΜΙΗ ( 2,5 ) μονάδες ( Μ ). 
 

1.   α)  Να θαηαηάμεηε ηα νζηά κε ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 6 ηεο εηθόλαο, ζηηο ηξεηο  

           θαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπο. 

              ( Μ. 1,5 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      β)  Να αληηζηνηρήζεηε ηα κέξε ηνπ καθξνύ νζηνύ κε ην ξόιν – ρξεζηκόηεηά ηνπο  

           πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε δεμηά πιεπξά ην πίλαθα.         ( Μ. 1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
μέρη μακρού οζηού  

 
ρόλος - τρηζιμόηηηα 

 

1. 

 

πεξηόζηεν 
  

Α 
θνηιόηεηα ζην εζσηεξηθό ησλ καθξώλ νζηώλ πνπ ηα 

θάλεη λα είλαη ειαθξά θαη αλζεθηηθά 
 

2. 

 

ζπδεπθηηθόο ρόλδξνο 
  

Β 
ιεπθά εκηδηαθαλή κέξε πνπ ραξαθηεξίδνληαη από 

κεγάιε ειαζηηθόηεηα 
 

3. 

 

κπειώδεο απιόο 
  

Γ 
εμαζθαιίδεη ηελ θαηά κήθνο αύμεζε ησλ νζηώλ κε ηελ 

παξαγσγή λέσλ θπηηάξσλ θαη νζηέηλεο νπζίαο 

 

4. 

 

αξζξηθόο ρόλδξνο 

  

Γ 

ρξεζηκεύεη ζηε ζξέςε ησλ νζηώλ, γηαηί πεξηέρεη 

αηκνθόξα αγγεία θαη ζηελ θαηά πάρνο αύμεζε ησλ 

νζηώλ γηαηί παξάγεη λέα θύηηαξα 

1. κεησπηαίν νζηό 

2. βξαρηόλην νζηό 

3. ζπόλδπινο 

4. νζηό ιεθάλεο 

5. επηγνλαηίδα 

6. θλήκε 

μακρά οζηά βρατέα οζηά πλαηιά οζηά 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Human_skeleton_diagram_trace.svg
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2.   α)  ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξηζηάλεηαη ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. 

           Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 4.                                   ( Μ. 1 ) 

            

 

       1.  ……….…………………………….. 

       2.  ……….…………………………….. 

       3.  ……….…………………………….. 

       4.  ……….…………………………….. 

 

 

      β)  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ.                 ( Μ. 1,5 ) 

           (i)  Σν  ………………….………  είλαη ην όξγαλν παξαγσγήο ηεο ρνιήο. 

           (ii)  Όξγαλν απνζήθεπζεο ηεο ρνιήο είλαη ε  ……………………………………. 

           (iii)  Όηαλ θαηαλαιώζνπκε ιηπαξέο ηξνθέο, ε ρνιή δηνρεηεύεηαη ζην πξώην  

                  ηκήκα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ, δειαδή ζην  ………………………………., γηα  

                  λα γίλεη γαιαθηνκαηνπνίεζε ησλ ιηπώλ. 

 

3.   Αθνύ παξαηεξήζεηε κε πξνζνρή ηνλ θαξπόηππν ηεο πην θάησ εηθόλαο, λα  

      απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

      α)  Να εμεγήζεηε ηη είλαη ν θαξπόηππνο ηνπ  

           αλζξώπνπ.       ( Μ. 1 ) 

           ………………………………………………... 

           ………………………………………………... 

           ………………………………………………... 

      β)  Να ραξαθηεξίζεηε ην θύιν ηνπ αλζξώπνπ ζην 

           δηπιαλό θαξπόηππν ( άληξαο ή γπλαίθα ). Να 

           δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.    ( Μ. 0,5 ) 

           ………………………………………………... 

           ………………………………………………... 

      γ)  Από πνηα πάζεζε πάζρεη ην άηνκν κε ηνλ πην πάλσ θαξπόηππν; Να εμεγήζεηε  

           πώο πξνθύπηεη απηή ε πάζεζε.                                                                   ( Μ. 1 ) 

           ………………………………………………......................................................... 

           ………………………………………………......................................................... 

           ………………………………………………......................................................... 

 

1 

3 

2 

4 

 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=human+digestive+system+diagram&source=images&cd=&cad=rja&docid=5hteWV75xccifM&tbnid=dE1QdVv3t6PJbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bio12.com/ch12/pastexams.htm&ei=fjesUZadCIKLOZjigJgJ&bvm=bv.47244034,d.bGE&psig=AFQjCNFmk3_NDhu_0o5KNtQ4U617KYVMTw&ust=1370327233452366
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ii. 

4.   α)  ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί λα αληηζηνηρήζεηε ην όλνκα ηνπ έκκνξθνπ  

           ζπζηαηηθνύ ηνπ αίκαηνο κε ηελ εηθόλα ηνπ θαη ηε ιεηηνπξγία πνπ απηό επηηειεί. 

            ( Μ. 1,5 ) 

όνομα 

έμμορθοσ 

ζσζηαηικού 

 εικόνα 

έμμορθοσ 

ζσζηαηικού 

 

 

λειηοσργία έμμορθοσ 

ζσζηαηικού 

1.  εξπζξά 

     αηκνζθαίξηα 
 

 

 

 

A.  είλαη ππεύζπλα γηα ηελ  

      πήμε ηνπ αίκαηνο
 

2.  αηκνπεηάιηα  

 

 

 

B.  ξόινο ηνπο είλαη ε άκπλα  

     ηνπ νξγαληζκνύ, είηε κε  

     θαγνθπηηάξσζε κηθξνβίσλ, 

     είηε κε παξαγσγή  

     αληηζσκάησλ 
 

3.  ιεπθά  

     αηκνζθαίξηα 
 

 

 

 

Γ.  δεζκεύνπλ ην νμπγόλν από  

      ηνπο πλεύκνλεο, κε ηε  

      βνήζεηα ηεο αηκνζθαηξίλεο  

      πνπ πεξηέρνπλ 
 

β)  Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο σο πξνο ηελ θαηαζθεπή ( δνκή ) κεηαμύ ησλ εξπζξώλ  

     αηκνζθαηξίσλ θαη ησλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ.          ( Μ. 1 ) 

          …………………………………………………………………………………… 

          …………………………………………………………………………………… 

          …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. 

iii. 

1.   

2.   

3.   

 

 

σημείωση: 

ε 

αληηζηνίρεζε 

λα γίλεη όπσο 

ζην πην θάησ 

παράδειγμα: 
 

1. i A 
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ΜΔΡΟ  Β΄: Από ηις ΣΔΔΡΙ (4) ερωηήζεις να απανηηθούν μόνο οι ΣΡΔΙ (3). 

                       Κάθε ερώηηζη βαθμολογείηαι με ΔΞΙ ( 6 ) μονάδες ( Μ ). 

 

1.   α)  Αθνύ παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ην δηπιαλό  

           ζρήκα, λα νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο κε 

           ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 4.   ( Μ. 2 ) 

  1.  ………………………………. 

  2.  ………………………………. 

  3.  ………………………………. 

  4.  ………………………………. 

 

      β)  ε πνην ζεκείν ηεο θαξδηάο ππάξρεη ην παρύηεξν κπτθό ηνίρσκα; Να εμεγήζεηε  

           γηαηί ζπκβαίλεη απηό.             ( Μ. 1 ) 

         ……………………………………………………………………………………... 

         ……………………………………………………………………………………... 

      γ)  Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο ηξηγιώρηλαο βαιβίδαο θαη ηεο δηγιώρηλαο βαιβίδαο ηεο  

           θαξδηάο;               ( Μ. 1 ) 

         ……………………………………………………………………………………... 

         ……………………………………………………………………………………... 

         ……………………………………………………………………………………... 

      δ)  Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο λα πεξηγξάςεηε ηε Μεγάιε ή σκαηηθή  

           Κπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.            ( Μ. 1 ) 

 

      …………………………………………………... 

      …………………………………………………... 

      …………………………………………………... 

      …………………………………………………... 

 

 

      ε)  Να εμεγήζεηε ηη είλαη ν ζθπγκόο ( ζε πνηα αγγεία παξαηεξείηαη θαη πνηνο είλαη ν  

          αξηζκόο ησλ ζθπγκώλ ζε θάζε ιεπηό ).          ( Μ. 1 ) 

         ……………………………………………………………………………………... 

         ……………………………………………………………………………………... 

         ……………………………………………………………………………………... 

 

2 

3 

4 

1 
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2.   α)  Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ δνληηνύ κε ηνπο  

           αξηζκνύο 1 κέρξη 4.          ( Μ. 2 ) 

    1.  ……….…………………………….. 

    2.  ……….…………………………….. 

    3.  ……….…………………………….. 

    4.  ……….…………………………….. 

 

      β)  Να νλνκάζεηε ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ( είδε ) ησλ δνληηώλ.                    ( Μ. 1 ) 

  ……………………………  …………………………… 

  ……………………………  …………………………… 

      γ)  Να εμεγήζεηε ηηο αθόινπζεο παζήζεηο ησλ δνληηώλ.        ( Μ. 2 ) 

           (i)  νπιίηηδα:  ……………………………………………………………………... 

                 ………………………………………………………………………………... 

           (ii) ηεξεδόλα:  …….……………………………………………………………… 

                 ………………………………………………………………………………... 

                 ………………………………………………………………………………... 

      δ)  Ση είλαη ε πέςε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ ησλ ηξνθώλ;                                 ( Μ. 1 ) 

                 ………………………………………………………………………………... 

                 ………………………………………………………………………………... 

 

3.   α)  Πνηα είλαη ηα νξγαλίδηα πνπ ζεκεηώλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 4 ζην  

           ζρήκα ηνπ δσηθνύ θπηηάξνπ πνπ αθνινπζεί;         ( Μ. 2 ) 

           

           1.   …………………………………… 

           2.   …………………………………… 

           3.   …………………………………… 

           4.   …………………………………… 

 

 

      β)  Να γξάςεηε ηξεηο δηαθνξέο ηνπ δσηθνύ από ην θπηηθό θύηηαξν.   ( Μ. 1,5 ) 

                 ………………………………………………………………………………... 

                 ………………………………………………………………………………... 

                 ………………………………………………………………………………... 

 

 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 
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      γ)  Πνηα ε ιεηηνπξγία ησλ πην θάησ νξγαληδίσλ ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ;        ( Μ. 2 ) 

           (i)  ρισξνπιάζηεο:  ………………………………………………………………. 

                 ………………………………………………………………………………... 

                 ………………………………………………………………………………... 

           (ii)  ρπκνηόπηα:  ………………………………………………………………….. 

                 ………………………………………………………………………………... 

                 ………………………………………………………………………………... 

      δ)  Να γξάςεηε πώο ιέγνληαη ηα θύηηαξα ζηα νπνία ην γελεηηθό πιηθό ( DNA ) δελ 

           πεξηβάιιεηαη από ππξεληθή κεκβάλε.        ( Μ. 0,5 ) 

           ……………………………………………………………………………………. 

 

4.   α)  ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί παξηζηάλεηαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άληξα. Να  

           νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1 κέρξη 5.      ( Μ. 2,5 ) 

  

              1.  ………………………..…………. 

              2.  ………………………..…………. 

              3.  ………………………..…………. 

              4.  ………………………..…………. 

              5.  ………………………..…………. 

 
 

      β)  Να πεξηγξάςεηε ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα γηα ηελ  

           έμνδό ηνπο από ην ζώκα ηνπ άληξα, αξρίδνληαο από ηνλ ηόπν παξαγσγήο ηνπο  

          πνπ είλαη νη όξρεηο.                    ( Μ. 1,5 ) 

 

 
 

      γ)  Να εμεγήζεηε ηα αθόινπζα:                     ( Μ. 2 ) 

           (i)  νλείξσμε:  …………………………………………………………………… 

                 ………………………………………………………………………………. 

                 ………………………………………………………………………………. 

           (ii)  θίκσζε:  ……...……….……………………………………………………. 

                 ………………………………………………………………………………. 

                 ………………………………………………………………………………. 

                 ………………………………………………………………………………. 

 

1 

2 

3 

5 

4 

……………….. όξρεηο ……………….. ……………….. 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=simple+male+reproductive+system+diagram+front+view&source=images&cd=&cad=rja&docid=dSsfhd1Z-1VNoM&tbnid=xUR8-bnCImwjEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=ib-biology-2&ei=OKCtUdWMNseOOPi7gJAD&bvm=bv.47244034,d.ZGU&psig=AFQjCNGktIwBFfBABr6DfHCBSMX_WntFtw&ust=1370419605446548
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ΜΔΡΟ  Γ΄: Από ηις ΓΤΟ ( 2 ) ερωηήζεις να απανηηθεί μόνο η ΜΙΑ ( 1 ). 

                      Κάθε ερώηηζη βαθμολογείηαι με ΓΩΓΔΚΑ ( 12 ) μονάδες ( Μ ). 

 

1.   α)  Ο πνληηθόο έρεη 30 ρξσκνζώκαηα ζε θάζε ζσκαηηθό ηνπ θύηηαξν. 

           Να γξάςεηε πνην ζα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαίξεζεο ελόο θπηηάξνπ ηνπ 

           πνληηθνύ, όηαλ: 

           (i)  δηαηξεζεί κε μίηωζη:         αξηζκόο ζπγαηξηθώλ θπηηάξσλ:  ….……   ( Μ. 1 ) 

                                                            αξηζκόο ρξσκνζσκάησλ ζε 

                                                            θάζε ζπγαηξηθό θύηηαξν:  ….……….….   ( Μ. 1 ) 
 

           (ii)  δηαηξεζεί κε μείωζη:        αξηζκόο ζπγαηξηθώλ θπηηάξσλ:  ……….   ( Μ. 1 ) 

                                                            αξηζκόο ρξσκνζσκάησλ ζε 

                                                            θάζε ζπγαηξηθό θύηηαξν:  ……………...   ( Μ. 1 ) 
 

      β)  Να νξίζεηε ηηο αθόινπζεο έλλνηεο.                                                              ( Μ. 3 ) 

           (i)  νκόινγα ρξσκνζώκαηα:  …………………………………………………….. 

                 ………………………………………………………………………………... 

                 ………………………………………………………………………………... 

           (ii)  αιιειόκνξθα γνλίδηα:  ……………………………………………………… 

                 ………………………………………………………………………………... 

                 ………………………………………………………………………………... 

           (iii)  επίθηεην ραξαθηεξηζηηθό:  …………………………………………………. 

                 ………………………………………………………………………………... 

                 ………………………………………………………………………………... 

      γ)  Να νλνκάζεηε θαη λα δηαηππώζεηε ηνλ 1
ν
 (πξώην) Νόκν ηνπ Μέληει.      (Μ. 2 ) 

                 ………………………………………………………………………………... 

                 ………………………………………………………………………………... 

                 ………………………………………………………………………………... 

      δ)  Άληξαο κε γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή (νκόδπγνο) παληξεύεηαη γπλαίθα κε  

           γξακκή ηξηρνθπΐαο ρσξίο θνξπθή θαη απνθηνύλ ηξία παηδηά. 

           Να βξείηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ πην πάλσ, αλ γλσξίδεηε όηη: 
 

          Γ = γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή – επηθξαηέο 

          γ = γξακκή ηξηρνθπΐαο ρσξίο θνξπθή – ππνιεηπόκελν                             ( Μ. 1,5 ) 

 

      γνλόηππνο παηέξα:  …….         γνλόηππνο κεηέξαο:  ........          γνλόηππνο παηδηώλ:  ……. 
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      ε)  Έλα δεπγάξη έρεη απνθηήζεη έλα θνξίηζη κε ίζηα καιιηά. Η κεηέξα θαη ν παηέξαο  

          ηνπ θνξηηζηνύ έρνπλ ζγνπξά καιιηά. 

           Να εμεγήζεηε, θάλνληαο ηελ ζρεηηθή δηαζηαύξσζε, ην γεγνλόο απηό κε  

           δεδνκέλν όηη ην αιιειόκνξθν γνλίδην γηα ηα ίζηα καιιηά είλαη ππνιεηπόκελν. 

   σημ.:    = ζγνπξά καιιηά – επηθξαηέο 

     ζ = ίζηα καιιηά – ππνιεηπόκελν                 ( Μ. 1,5 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   α)  Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο κε ηνπο  

           αξηζκνύο 1 κέρξη 5.          ( Μ. 2,5 ) 

 

        1.  …………………………………. 

        2.  …………………………………. 

        3.  …………………………………. 

        4.  …………………………………. 

        5.  …………………………………. 

 

 

      β)  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ.    ( Μ. 1,5 ) 

           (i)  Οη γπλαηθείεο νξκόλεο πνπ παξάγνληαη από ηηο σνζήθεο είλαη ε νηζηξαδηόιε  

                 θαη ε  ………………………………….. 
 

           (ii)  Σα σάξηα παξάγνληαη από ηηο  ……………………….…….  ηεο γπλαίθαο. 
 

           (iii)  Ο  …………………………  είλαη ην γελλεηηθό όξγαλν ηεο γπλαίθαο πνπ  

                   δέρεηαη ην πένο θαηά ηελ ζεμνπαιηθή επαθή, θαζώο επίζεο θαη ην όξγαλν  

                   κέζα από ην νπνίν γίλεηαη ε έμνδνο ηνπ εκβξύνπ θαηά ηνλ ηνθεηό. 
 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=simple+female+reproductive+system+diagram+black+and+white&source=images&cd=&cad=rja&docid=tYH0ZZOK9AwnYM&tbnid=sqRGOLNgt4DxfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.drgpdreamdot.com/author/drgp/&ei=xqytUeX4G8X0OZalgMAF&psig=AFQjCNH_jAk_hPS1lGYnLCS3MkM-4sc2bQ&ust=1370422679196913
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      γ)  (i)  ηνλ θαηακήλην θύθιν ησλ 28 εκεξώλ πνπ αθνινπζεί, λα νλνκάζεηε  ηα  

                θπξηόηεξα γεγνλόηα πνπ ζεκεηώλνληαη κε ηα γξάκκαηα Α, Β θαη Γ. ( Μ. 1,5 ) 

 

 

 

 

    Α:  .…………………..          Β:  ……………………..          Γ:  …………………….. 
 

           (ii)  Σν ζηάδην Β ζην πην πάλσ ζρήκα απνθαιείηαη θαη ζαλ νη γόληκεο κέξεο  

                  ηεο γπλαίθαο. Να εμεγήζεηε γηαηί νη κέξεο ηνπ ζηαδίνπ Β ζηνλ θαηακήλην  

                  θύθιν κηαο γπλαίθαο είλαη γόληκεο.                                                     ( Μ. 2 ) 

                  ……………………………………………………………………………….. 

                  ……………………………………………………………………………….. 

      δ)  (i)  Να εμεγήζεηε ηη είλαη γνληκνπνίεζε θαη ζε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ  

                 ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο γίλεηαη.        ( Μ. 1,5 ) 

                  ……………………………………………………………………………….. 

                  ……………………………………………………………………………….. 

           (ii)  Η εκθύηεπζε θαη αλάπηπμε ηνπ γνληκνπνηεκέλνπ σαξίνπ γίλεηαη ζηε  

                  ……………………….  ηεο γπλαίθαο.       ( Μ. 0,5 ) 
 

      ε)  (i)  Σν ζρήκα ηεο δηπιαλήο εηθόλαο παξηζηάλεη  

                 ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ ……………………… 

                 δηδύκσλ.    ( Μ. 0,5 ) 

           (ii)  Να εμεγήζεηε πώο δεκηνπξγνύληαη ηα πην 

                  πάλσ δίδπκα θαη πνηα είλαη ε ζρέζε νκνηόηεηαο κεηαμύ ηνπο.   (    Μ. 2 ) 

                  ……………………………………………………………………………….. 

                  ……………………………………………………………………………….. 

                  ……………………………………………………………………………….. 

 

  ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΔ: 

 

     Α.  ΘΩΜΑ 
 

     Θ.  ΛΟΪΖΟΤ 
 

     Θ.  ΘΕΡΑΠΟΝΣΟ      Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ: 
 

 

  Μ.  ΥΑΣΖΗΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 

 

 

 

 

εκέξεο 

  

5 11 16 

Α Β Γ 



1 

 

  ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥΩΡΙΩΝ ΠΑΝΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ                           ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012 - 2013 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 Μάζεκα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ – (ΥΗΜΔΙΑ)                                                                     Ηκεξνκελία: 04/06/2013                                                  

 Σάμε: Γ΄                                                                                                         Γηάξθεηα εμέηαζεο: 2 ώξεο              

 Όλνκα καζεηή/ηξηαο:   ..............................................................................   Σκήκα: .........   Αξ.  ........... 

 Βαζκόο: ........................  Οινγξάθσο: .................................................. Τπνγξαθή:  ............................      

 

ΟΓΗΓΙΔ:     Να γξάςεηε κόλν κε κπιε πέλα. 

                      Γελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε δηνξζσηηθνύ πγξνύ. 

                      Σν γξαπηό απνηειείηαη από δεθαέμη (16) ζειίδεο. 

 

ΜΔΡΟ Α΄ : (ύλνιν κνλάδωλ 10)  

                Να απαληήζεηε θαη ζηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο.  

                Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δπόκηζε (2,5) κνλάδεο. 

 

1. α)  Να ζπζρεηίζεηε θάζε θξάζε ηεο ζηήιεο Α κε ηε ζσζηή ιέμε ηεο ζηήιεο Β θαη λα γξάςεηε 
δίπια από θάζε αξηζκό ην γξάκκα πνπ ηαηξηάδεη:                               

                                                                                                                          (5 x 0,25 = 1,25 κ)    

                                    ηήιε Α                                                         ηήιε Β                                                                      

       1. Αλεμέιεγθηε παξαγσγή ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ          α. Δκβόιηα 

       2. πζηαηηθό ηνπ αίκαηνο                                                β. Φιέβεο 

        3. Η ξνή αίκαηνο ζ’ απηέο γίλεηαη κε ηε                           γ. Αηκνξξνθηιία 

            βνήζεηα βαιβίδσλ.                                                      δ. Πιάζκα                                                                                                                                                                     

       4. Γεκηνπξγία αληηζσκάησλ                                           ε.  Αξηεξίεο 

       5. Αληθαλόηεηα πήμεο ηνπ αίκαηνο                                 ζη. Λεπραηκία 

                                                                                                                                                                                                                                                 

        

β) Πνην νξγαλίδην ή κέξνο ηνπ επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηα αθόινπζα:                   
(5 x 0,25 = 1,25 κ)                                                                                                                                                                                                                             

i) Λεηηνπξγίαο ηεο Φσηνζύλζεζεο                                     

ii) Διέγρεη ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν νπζηώλ από ην θύηηαξν. 

iii) Γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο 

iv) Πξνζθέξεη ζην θύηηαξν ζηαζεξό ζρήκα. 

v) Απνζεθεύεη λεξό θαη αλόξγαλα άιαηα. 

    Α    Β 

    1  

    2  

    3  

    4  

    5  
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2. α) Να νλνκάζεηε ηα γελλεηηθά θύηηαξα ζηνλ άλζξσπν θαζώο θαη ην όξγαλν πνπ ηα παξάγεη.                                                                                                     

                                                                                                                                    (4 x 0,25 = 1 κ) 

   Αξζεληθά γελλεηηθά θύηηαξα: …………………………………      Όξγαλν: …………………..                     

Θειπθά γελλεηηθά θύηηαξα: …………………………………         Όξγαλν: …………………..   

 

     β) Να γξάςεηε ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκνζσκάησλ πνπ έρνπλ ηα πην θάησ θύηηαξα ζηνλ 

άλζξσπν.                                                                                                        (2 x 0,25 = 0,5 κ) 

Γελλεηηθό θύηηαξν: ……………………                         Μπτθό θύηηαξν: ……………………… 

 

     γ) Με πνην είδνο ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο                                                           (2 x 0,5 = 1 κ) 

παξάγεηαη έλα γελλεηηθό θύηηαξν;  ...................................................................................... 

από ην δπγσηό ζρεκαηίδεηαη ην έκβξπν; ............................................................................. 

 

3.  α) Να νλνκάζεηε ηα ηξία είδε ησλ κπώλ:                                                           (3 x 0,25 = 0,75 κ)                                                                         

i) ..................................................................... 

ii) ..................................................................... 

iii) ..................................................................... 

 

β) Πνηεο θηλήζεηο νλνκάδνληαη αθνύζηεο; Να δώζεηε έλα παξάδεηγκα.          (2 x 0,125 = 0,25 κ) 

    .................................................................................................................................................                       

    .................................................................................................................................................        

    …………………………………………………………………………………………………………   

        

 γ) Να πεξηγξάςεηε ηηο θηλήζεηο ησλ πιεπξώλ θαη ηνπ δηαθξάγκαηνο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
αλαπλεπζηηθώλ θηλήζεσλ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ πην θάησ πίλαθα.             (6 x 0,25 = 1,5 κ) 

 

Αλαπλεπζηηθή Κίλεζε Πιεπξέο Γηάθξαγκα 
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4.  α) Να γξάςεηε ηα είδε ησλ δνληηώλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα θαη λα 

ζεκεηώζεηε ζηελ παξέλζεζε πόζα από ην θαζέλα έρνπκε ζε θάζε ζηαγόλα.      

                                                                                                                               (8 x 0,25 = 2 κ) 

                                       

 

1. …...………………………… , (……) 

2. …...………………………… , (……) 

3.   …...………………………… , (……) 

4.   …...………………………… , (……) 

 

 

 

β)  Να εμεγήζεηε πώο δεκηνπξγείηαη ε ηεξεδόλα ζηα δόληηα.                             (1 x 0,5 = 0,5 κ) 

    .................................................................................................................................................                       

    .................................................................................................................................................       

    .................................................................................................................................................                       

    .................................................................................................................................................        

   

 

ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Α΄ 
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ΜΔΡΟ Β΄ : (ύλνιν κνλάδωλ 18) 

                Από ηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν ζηηο ηξεηο (3).  

                Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο. 

 

1. Κνηηάμηε πξνζεθηηθά ην ζρήκα θαη απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ: 

 

                α) Πνηα νζηά δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 – 5.       

(5 x 0,3 = 1,5 κ) 

                                     1: .......................................... 

                                         2: .......................................... 

                                         3: .......................................... 

                                         4: ..........................................  

                                         5: .......................................... 

 

                            β) Ση είδνπο αξζξώζεηο έρνπκε ζηα         

ζεκεία Α θαη Β;       (2 x 0,25 = 0,5 κ) 

 

                                       Α: .......................................... 

                                         Β: .......................................... 

 

γ) Πνηα δηαθνξά ππάξρεη κεηαμύ ησλ πην πάλσ αξζξώζεσλ Α θαη Β όζνλ αθνξά ηηο θηλήζεηο;                                                               

(1 x 0,5 = 0,5 κ)   

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................            

 

δ) Γξάςεηε ηέζζεξηο (4) ρξεζηκόηεηεο (ιεηηνπξγίεο) ησλ νζηώλ.                         (4 x 0,25 = 1 κ)   

i) ............................................................................................................................................ 

ii) ............................................................................................................................................ 

iii) ............................................................................................................................................ 

iv) ............................................................................................................................................ 
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ε) Πνην κέξνο ησλ νζηώλ εμππεξεηνύλ ηηο πην θάησ ιεηηνπξγίεο;                       (2 x 0,25 = 0,5 κ)     

i) Καηά πάρνο αύμεζε:   ………………………………………….. 

ii) Καηά κήθνο αύμεζε:    ………………………………………….. 

 

 ζη) i) Να ζεκεηώζεηε θάησ από ην θάζε ζρήκα, θαηά πόζν ε ζπνλδπιηθή ζηήιε είλαη 
θπζηνινγηθή ή όρη.                                                                                       (4 x 0,25 = 1 κ)   

 

    ii) Γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε ζπνλδπιηθή ζηήιε δελ είλαη θπζηνινγηθή λα γξάςεηε θάησ 

από ην ζρήκα ην όλνκα ηεο πάζεζεο.                                                         (2 x 0,25 = 0,5 κ)   

    

    

    

 

iii) Να γξάςεηε δπν (2) ηδηόηεηεο ησλ κπώλ.                                                    (2 x 0,1 = 0,2 κ)   

 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 

  iv) Πνύ νθείιεηαη ε νξζή ζηάζε ηνπ αλζξώπνπ;                                                (1 x 0,3 = 0,3 κ)   

............................................................................................................................................ 

          ........................................................................................................................................... 



6 

 

 

2. α) Αλ ζπκβνιίζνπκε κε Μ ην γνλίδην γηα ηα θαζηαλά κάηηα θαη κε κ ην γνλίδην γηα ηα γαιαλά     
    κάηηα, λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα:                                                                (3 x 0,25 = 0,75 κ) 

 

Γνλόηππνο Φαηλόηππνο 

ΜΜ  

Μκ  

κκ  

 

β) Έλα δεπγάξη έρεη απνθαζίζεη λα απνθηήζεη παηδί. Η κεηέξα έρεη γαιαλά κάηηα ελώ ν 
παηέξαο είλαη εηεξόδπγνο γηα ηα θαζηαλά κάηηα. Να θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε θαη λα 
δείμεηε ηηο πηζαλόηεηεο, πνπ ππάξρνπλ, λα γελλεζεί παηδί κε γαιαλά κάηηα. 

 

Γηαζηαύξωζε 

 

                                          Παηέξαο                                               Μεηέξα 

     Γνλόηππνη γνλέωλ :          ………                    Υ                     ………          (2 x 0,25 = 0,5 κ) 

 

 Γακέηεο  :              ……………………                            …………………..           (4 x 0,25 = 1 κ) 

 

       Απόγνλνη   

      Γνλόηππνη: …………………………………………………...…………………   (4 x 0,25 = 1 κ) 

 

     Φαηλόηππνη: …………………………………………………...…………………   (4 x 0,25 = 1 κ)   

      

    Φαηλνηππηθή αλαινγία: ……………………………………………………….. (2 x 0,25 = 0,5 κ)  

          (Πηζαλόηεηεο)       
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γ) Να ζεκεηώζεηε ζε θάζε πξόηαζε θαηά πόζν είλαη Σσζηή (Σ) ή Λάζνο (Λ).                          
(5 x 0,25 = 1,25 κ) 

I. Με κείσζε δηαηξνύληαη ηα ζσκαηηθά θύηηαξα ησλ πνιπθύηηαξσλ νξγαληζκώλ.   .……… 
 

II. Με ηε κίησζε δηαηεξείηαη ζηαζεξόο ν αξηζκόο ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ζηα λέα θύηηαξα 

πνπ πξνθύπηνπλ.                ….……. 

 

III. Η κείσζε νινθιεξώλεηαη ζε δύν ζηάδηα, ζηελ πξώηε κεησηηθή δηαίξεζε θαη ζηε 

δεύηεξε κεησηηθή δηαίξεζε.               .………. 

 

IV. Η αληηγξαθή ηνπ DNA πξνεγείηαη ηεο κίησζεο θαη έηζη ην ρξσκόζσκα απνηειείηαη από 

δύν αδειθέο ρξσκαηίδεο.               .………. 

 

V.  ηα ζσκαηηθά θύηηαξα ησλ δηπινεηδώλ νξγαληζκώλ εληνπίδνληαη δεύγε νκνιόγσλ  

ρξσκαηνζσκάησλ.                                                                                                                              .………. 

 

                                                                                                                                       

   3.   α) Να γξάςεηε δπν (2) όξγαλα, ηα νπνία παξάγνπλ ηα εθθξίκαηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηα   

     ζπεξκαηνδσάξηα. Πνηνο ν ξόινο απηώλ ησλ εθθξηκάησλ;                                   (4 x 0,25 = 1 κ) 

 

ΟΡΓΑΝΑ Ρόινο εθθξηκάηωλ ζπεξκαηνδωαξίωλ 

1.  α) 

2.  β) 

 

β) Να εμεγήζεηε ην κεραληθό ηξόπν αληηζύιιεςεο.                                           (1 x 0,5 = 0,5 κ)                                                                                                

 ..................................................................................................................................................        

................................................................................................................................................... 

       

γ) Να αλαθέξεηε ην ξόιν:                                                                                            (2 x 0,5 =1 κ) 

     i) ησλ σαγσγώλ: ……………………………………………………………………………………   

..………………………………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………………………………………………… 

    ii) ηεο κήηξαο: ………………………………………………………………………………………..   

..………………………………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………………………………………………… 
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     δ) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ηνλ θαηακήλην θύθιν ηεο γπλαίθαο. Αθνύ ην κειεηήζεηε, λα 

απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ: 

 

       i) Ση είλαη ε θξίζηκε πεξίνδνο ηεο γπλαίθαο θαη πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ 

πεξηιακβάλεη;                                                                                                          (2 x 0,5 =1 κ) 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

  ii) Ση ζπκβαίλεη  ζηα ηνηρώκαηα ηεο κήηξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ;                                         

(1 x 0,5 =0,5 κ) 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

 

    iii) Ση είλαη ε σνξξεμία θαη πόηε ζπκβαίλεη ζηνλ θαηακήλην θύθιν ηεο γπλαίθαο;                       

(2 x 0,25 =0,5 κ) 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

          

ε)    i) Ση είλαη ε θξπςνξρία θαη πώο ζεξαπεύεηαη;                                                (2 x 0,25 = 0,5 κ)                                                                                                

        ............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

 



9 

 

 

       ii) Ση κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε θξπςνξρία θαη γηαηί;                                    (2 x 0,25 = 0,5 κ) 

        ............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

         ............................................................................................................................................ 

 

ζη) Ο Αιέμαλδξνο θαη ν ηέθαλνο είλαη δίδπκα αδέιθηα αιιά δε κνηάδνπλ κεηαμύ ηνπο. Να 
απαληήζεηε, αλ είλαη κνλνδπγσηηθά  ή δηδπγσηηθά δίδπκα θαη λα εμεγήζεηε γηαηί.    

        (2 x 0,25 =0,5 κ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

4.  α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 6, όπσο θαίλνληαη   
ζην πην θάησ ζρήκα:                                                                                            (6 x 0,25 =1,5 κ) 

 

 

        1. ………………………………..…………… 

        2. ………………………………..…………… 

       3. ………………………………..…………… 

      4. ………………………………..…………… 

      5. ………………………………..…………… 

      6. ………………………………..…………… 

 

                                                                                          

     β)     i) Να αλαθέξεηε ην ξόιν ησλ πην θάησ ζξεπηηθώλ νπζηώλ ησλ ηξνθώλ ζηνλ αλζξώπηλν 
νξγαληζκό:                                                                                                    (2 x 0,5 =1 κ) 

                  Υδαηάλζξαθεο: ………………………………………………………………………………… 

                Πξσηείλεο: ……………………………………………………………………………………… 
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             ii) ε πνην όξγαλν ηνπ πεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο γίλεηαη ε απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ 

ζπζηαηηθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ πέςε ησλ ηξνθώλ;                   (1 x 0,25 =0,25 κ)   

                              

........................................................................................................................................... 

 

γ)   Φνιή: i) Από πνην όξγαλν παξάγεηαη, ii) πνύ απνζεθεύεηαη  θαη iii) πνηνο ν ξόινο 

ηεο;                                                                                                         (3 x 0,25 =0,75 κ)   

 i) …………………………………………………………………………………………………………        

ii) ………………………………………………………………………………………………………… 

iii) ……………………………………………………………………………………………………….. 

      

 

 δ)    i) Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο:                                                                          (3 x 0,5 =1,5 κ) 

 Αθόδεπζε: ……………………………………………………………………………...               

……………………………………………………………………………………………. 

 

 Αθνκνίωζε: .……………………………………………………………………………            

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 Πέψε: .……………………………………………………………………………………            

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

            ii) ε ηη εμππεξεηνύλ ην πεπηηθό ζύζηεκα ηα πην θάησ:                                        (2 x 0,5 =1 κ) 

 άιην: ….…………………………………………………………………………………               

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 Παγθξεαηηθό πγξό: ….…………………………………………………………………               

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

                              

 

                              ΣΔΛΟ ΜΔΡΟΤ Β΄ 
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ΜΔΡΟ Γ΄ : (ύλνιν κνλάδωλ 12) 

               Από ηηο δύν (2) εξσηήζεηο λα απαληήζεηε κόλν ζηε κία (1).  

               Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε δώδεθα (12) κνλάδεο. 

                

1. α) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ηε Μηθξή ή Πλεπκνληθή Κπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηνλ άλζξσπν. 

 

 

 Να νλνκάζεηε:                                 (4 x 0,5 = 2 κ)   

 

i) Σνπο ρώξνπο: Υ1: …………………………… 

                                       Υ2: …………………………… 

 

ii) Σα αηκνθόξα αγγεία: 1: ……………………… 

                                    2: ……………………… 

 

β) i) Να δείμεηε ηε ζσζηή πνξεία ηνπ αίκαηνο θαηά ηε Μηθξή ή Πλεπκνληθή Κπθινθνξία, 

ζπκπιεξώλνληαο ηα θελά:                                                                                      (4 x 0,5 = 2 κ) 

       Γεμηόο θόιπνο                ………………………………                   …………………………… 

                 Τξηρνεηδή αγγεία πλεπκόλσλ                ……………………………………………….. 

                  …………………………………………… 

 

    ii) Πνην ζθνπό εμππεξεηεί ε πην πάλσ θπθινθνξία;                                         (1 x 0,25 =0,25 κ)    

    .................................................................................................................................................                       

    .................................................................................................................................................   

 

   iii) Πνην ζθνπό εμππεξεηεί ε Μεγάιε ή Σσκαηηθή Κπθινθνξία;                   (1 x 0,25 =0,25 κ)    

    .................................................................................................................................................                       

    .................................................................................................................................................    
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γ) i) Να γξάςεηε ηη είλαη ε αζεξνζθιήξσζε θαζώο θαη δπν παξάγνληεο πνπ ηελ πξνθαινύλ;                     
(2 x 0,5 = 1 κ) 

    .................................................................................................................................................                       

    .................................................................................................................................................       

    .................................................................................................................................................     

................................................................................................................................................. 

       

ii) Να γξάςεηε δπν πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε ύπαξμε ζξόκβνπ ζε έλα 
αηκνθόξν αγγείν.                                                                                         (2 x 0,25 = 0,5 κ) 

   α) …………………………………………………………………………………………………… 

        β) ………………………………………………………………………………………………….... 

              

  iii) πκπιεξώζηε κε βέιε ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα αηκνδνζίαο.                     (4 x 0,25 = 1 κ)                                                                

                                                          

ΑΒ 

 

Β                                       Α 

 

 

Ο 

 

iv) Πνηα νκάδα αίκαηνο είλαη παλδέθηεο, πνηα παλδόηεο θαη γηαηί νλνκάδνληαη έηζη;                                                                                                               
(4 x 0,25 =1 κ)                                                                                                                                                                                                                                                             

 Παλδέθηεο: ..................................................................................................................                    

               ......................................................................................................................................                     

              Οκάδα αίκαηνο: ........................................................................................................... 

 

 Παλδόηεο: ...................................................................................................................                    

               ......................................................................................................................................                     

              Οκάδα αίκαηνο: ........................................................................................................... 
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δ) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο θιέβεο θαη ηηο αξηεξίεο:                  (2 x 0,5 =1 κ)     

    i) ………………………………………………………………………………………………………   

..………………………………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………………………………………………… 

    ii) ………………………………………………………………………………………………………..  

..………………………………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ε) i) Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο. Πνηα ζπζηαηηθά δείρλνπλ νη αξηζκνί  
1 - 4;                                                                                                                 (4 x 0,25 =1 κ) 

  

1. ………………………………..…………… 

2. ………………………………..…………… 

3. ………………………………..…………… 

4. ………………………………..…………… 

 

 

 

ii) Να γξάςεηε ην ξόιν ησλ πην πάλσ ζπζηαηηθώλ ηνπ αίκαηνο κε ηνπο αξηζκνύο 1 θαη 4.                                                                                                                                                                                                                        
(2 x 0,5 =1 κ)                                           

    Αξηζκόο 1: …………………………………………………………………………………………   

..……………………………………………………………………………………………………………… 

        Αξηζκόο 4: …………………………………………………………………………………………   

..………………………………………………………………………………………………………………                                                                         

                                                                                                                           

ζη) Με πνηνπο ηξόπνπο επηηπγράλεηαη ε ηερλεηή αλνζία; Δμεγήζηε ηνλ θάζε ηξόπν.                                                      

(2 x 0,5 =1 κ) 

     .................................................................................................................................................                       

     .................................................................................................................................................       

     ................................................................................................................................................. 

     ................................................................................................................................................. 
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2. α) i) Να γξάςεηε ηη δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 – 6 ζην πην θάησ ζρήκα.                       (6 x 0,25 =1,5 κ) 

 
 

 ii) Να γξάςεηε από ηη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ν αξηζκόο 2 ζην πην πάλσ ζρήκα.                                                     

(1 x 0,25 =0,25 κ) 

          ........................................................................................................................................... 

 

iii) Να γξάςεηε δπν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν αξηζκόο 2 ζην πην πάλσ ζρήκα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο κε απηόλ ηνλ ηξόπν.                                                          (2 x 0,5 =1 κ) 

 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

................…………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

            …..………………………...............……………………………………………………………………… 

 

 

iv) Πνηνο είλαη ν θνηλόο δξόκνο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θαη ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο; 

                                                                                                                            (1 x 0,25 =0,25 κ)                     

...........................................................................................................................................  

 

    v) Πνηνο ν ξόινο ηνπ αξηζκνύ 4 ζην πην πάλσ ζρήκα;                                          (1 x 1 =1 κ) 

  ............................................................................................................................................ 

  ............................................................................................................................................                      

  ............................................................................................................................................ 

      ............................................................................................................................................ 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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β) Η εηθόλα πεξηγξάθεη ηελ αληαιιαγή αεξίσλ.  

i)  Να γξάςεηε ζε ηη αληηζηνηρνύλ νη αξηζκνί 1 – 5.                                        (5 x 0,25 =1,25 κ) 

                                                                                                               

                                                               

 

 

                

 

 

 

 

ii) Να αλαγλσξίζεηε ηα αέξηα Α θαη Β.                                                           (2 x 0,25 =0,5 κ) 

                     Α: ………………………………..…              Β: ………………………………..… 

 

iii) Να νλνκάζεηε ηε ιεηηνπξγία κε ηελ νπνία κπαίλεη ζην ζώκα ην αέξην Α.(1 x 0,25 =0,25 κ) 

          ...........................................................................................................................................  

 

iv) Να νλνκάζεηε ηε ιεηηνπξγία κε ηελ νπνία απνκαθξύλεηαη από ην ζώκα ην αέξην Β.                                            
(1 x 0,25 =0,25 κ)                     

          ...........................................................................................................................................  

 

      v)  Να εμεγήζεηε πώο δεκηνπξγήζεθε ην αέξην Β.                                                 (1 x 1 =1 κ) 

  ............................................................................................................................................ 

  ............................................................................................................................................                      

  ............................................................................................................................................ 

      ............................................................................................................................................ 

 

    vi) Να γξάςεηε ην ξόιν ηνπ αξηζκνύ 5.                                                                (1 x 1 =1 κ) 

  ............................................................................................................................................ 

  ............................................................................................................................................                      

1  

2  

3  

4  

5  
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γ) Με πνηνλ ηξόπν εμαζθαιίδεηαη ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ (νμπγόλνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ  
άλζξαθα) κεηαμύ ησλ θπςειίδσλ θαη ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ; (ηξεηο παξάγνληεο)                                              

                                                                                                                                        (3 x 0,5 = 1,5 κ)                                                                                           

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

      ................................................................................................................................................     

.................................................................................................................................................      

................................................................................................................................................. 

δ) i) Γξάςεηε δπν (2) ακπληηθνύο κεραληζκνύο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ καο ζπζηήκαηνο.                                 

(2 x 0,5 =1 κ)                                                                                                                                                                                     

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

    ................................................................................................................................................. 

    ii) Να γξάςεηε ηξεηο (3) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αλαπλνή πξέπεη λα γίλεηαη από ηε κύηε 

θαη όρη από ην ζηόκα.                                                                                 (3 x 0,25 =0,75 κ) 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

................…………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

…..………………………...............……………………………………………………………………… 

 ……………………………………..……………………………………………………………………… 

            …………………………………………………………………………………………………………….  

ε) Να γξάςεηε δπν (2) παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ νθείινληαη ζην 
θάπληζκα.                                                                                                                  (2 x 0,25 =0,5 κ) 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

................…………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………….. 

…..………………………...............……………………………………………………………………… 

 

                                                                                                                 ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ: 

                                                         

        

                                                                                                 Παπαληωλίνπ Ιάθωβνο 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΙΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΙΑΣ  
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 2012-2013 

 

ΓΑΡΤΕΣ ΑΡΟΛΥΤΗΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 
 
Μάκθμα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ  - ΧΗΜΕΙΑ                                                    Τάξθ: Γϋ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
Ημερομθνία: 12/06/13                                                                  Διάρκεια : 2  ϊρεσ 

 
Βακμόσ: ..........  / 40                               Υπογραφι κακθγθτι/τριασ: ...................... 

 
Ονοματεπϊνυμο μακθτι/τριασ : ........................................................................... 

 
Τμιμα : ...........                       Αρικμόσ : .......... 

 

ΟΔΗΓΙΕ  : 1. Να γράψετε μόνο με μελάνι μπλε ι μαφρο. 
                    2. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ διορκωτικοφ.  
                    3. Το εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από 3 μζρθ: 
                        Αϋμζροσ = 4 ερωτιματα των 2,5 μονάδων. Να απαντθκοφν όλα.       4 Χ 2,5 = 10 
                        Βϋμζροσ = 4 ερωτιματα των  6 μονάδων.   Να απαντθκοφν μόνο 3.  3 Χ 6    = 18 
                        Γϋμζροσ =  2 ερωτιματα των 12 μονάδων.  Να απαντθκεί μόνο 1.     1 Χ 12  = 12  
                    4. Σελίδεσ εξεταςτικοφ δοκιμίου ζντεκα (11).    
                                                                                                                                         ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ                                                                                                                                                                                                               
 

ΜΕΡΟ Α΄ : ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 4 ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ. ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ ΟΛΑ.    
                             

ΕΡΩΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ: 

Στο πιο κάτω ςχιμα φαίνεται ο ςκελετόσ των κάτω άκρων. 
α) Να ονομάςετε τα οςτά που δείχνουν οι αρικμοί 1-4 και να αναφζρετε ςε ποια κατθγορία    
     (μακρά , βραχζα ι πλατιά) ανικει το κακζνα. 
 
 
Α                              )                                       
                                                                        1. ……………………………. Κατθγορία : ………………………….. 
                                                                        2. ……………………………. Κατθγορία : ………………………….. 
                                                                        3. ……………………………. Κατθγορία : ………………………….. 
                                                                        4. ……………………………. Κατθγορία : ………………………….. 
                                                                                                                  

                                                                                                                                   (8X0,25 = 2μ)   

Β                                                                     β) Είδοσ άρκρωςθσ ςτθ κζςθ Α : …………………………….                                                                                                                    

                                                                            Είδοσ άρκρωςθσ ςτθ κζςθ Β : …………………………….. 

                                                                                                                                              (2X0,25 = 0,5μ) 

                                                                                                                              Μονάδεσ ςελίδασ: …………../2,5 

Μονάδεσ ςελίδασ: ……../                                                      

Α 

Β 
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 ΕΡΩΣΗΜΑ ΔΕΤΣΕΡΟ:                                                                                                                                                                                                                

α) Να γράψετε τα είδθ των δοντιϊν που απεικονίηονται ςτο παρακάτω ςχιμα και πόςα από  
     το κακζνα ζχουμε, ςε κάκε ςιαγόνα.                                                                          (8X0,25 = 2μ)                                                                                                                                                                    

      

     1. ..................................... (     ) 

 

     2. ..................................... (     ) 

 

     3. ..................................... (     ) 

 

     4. ..................................... (     ) 

 

β) Τι είναι θ μικροβιακι πλάκα και να εξθγιςετε πϊσ αυτι προκαλεί τθν τερθδόνα.     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………(2X0,,25 =0,5) 

 

ΕΡΩΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ: 

α) Υπάρχουν δφο είδθ διδφμων, τα μονοηυγωτικά και τα διηυγωτικά. Να γράψετε ςε ποιο 
είδοσ αναφζρεται θ κάκε μία από τισ πιο κάτω δθλϊςεισ:                                      (6X0,25 = 1,5μ) 

▪ Είναι πάντα του ίδιου φφλου : ……………………………………………………………………………………………. 

▪ Ρροζρχονται από ζνα ηυγωτό : …………………………………………………………………………………………… 

▪ Τα δίδυμα είναι θ Κάλια και ο Ορζςτθσ : ……………………………………………………………………………. 

▪ Είναι πανομοιότυπα μεταξφ τουσ : …………………………………………………………………………………… 

▪ Μοιάηουν ςαν δφο αδζλφια που γεννικθκαν ςε διαφορετικοφσ χρόνουσ: ………………………… 

▪ Ρροζρχονται από τθ γονιμοποίθςθ δφο ωαρίων από δφο διαφορετικά ςπερματοηωάρια : 

   ………………………………………………… . 

β) Ρϊσ προςτατεφεται το ζμβρυο από επιδράςεισ του περιβάλλοντοσ (π.χ. κτυπιματα) κατά 
τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ;                                                                                         (1X0, 5 = 0,5μ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                              Μονάδεσ ςελίδασ: …………../4,5 
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ΕΡΩΣΗΜΑ ΣΕΣΑΡΣΟ: 

Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε I  κε ηηο θξάζεηο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε ΙΙ . Γηα ην ζθνπό απηό λα γξάςεηε δίπια ζε θάζε αξηζκό ηεο ζηήιεο 

Ι  ην θαηάιιειν γξάκκα ηεο ζηήιεο II.                                                                   (5X0,5 = 2,5μ)    

                                                                                                              

τιλθ Ι τιλθ II 

 

1) .........    Γονότυποσ 

2) ………..  Ομόηυγο άτομο 

3) ………..  Φαινότυποσ 

4) ………..  Ετερόηυγο άτομο 

5) ………..  DNA 

 

 

Α)  Το ςφνολο των χαρακτθριςτικϊν του ατόμου. 

Β) Το άτομο που ζχει δφο όμοια αλλθλόμορφα γονίδια                                                                        

Γ) Το άτομο που ζχει δφο αλλθλόμορφα γονίδια 

διαφορετικά. 

Δ) Συςτατικό των χρωματοςωμάτων με ςθμαντικό 

ρόλο ςτον κακοριςμό των κλθρονομικϊν χαρακτιρων. 

Ε) Το γεννθτικό κφτταρο.                                                            

τ) Ο ςυνδυαςμόσ των γονιδίων ενόσ ατόμου. 

 

 

 

ΜΕΡΟ Β΄ : ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 4 ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ.  
                ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΟΤΝ ΜΟΝΟ ΣΑ 3.    

 
ΕΡΩΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ: 

 α)Σην πην  θάησ  ζρεδηάγξακκα ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο λα νλνκάζεηε         

  ηα όξγαλα  κε ηνπο αξηζκνύο 1-5.                                                                           (5X0, 5 = 2,5μ)                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Τν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα   

                                                                                                                       Μονάδεσ ςελίδασ: ……../5 

1…………………

…….. 

 

2…………………

…… 

 

3…………………

…… 

 

4………………

……… 

 

5…………………

…… 
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β) Η Αλεξάνδρα είναι 30 χρονϊν και είναι παντρεμζνθ με τον Κϊςτα εδϊ και 2 χρόνια. Η 

Αλεξάνδρα ζχει κανονικό καταμινιο κφκλο 28 θμερϊν. Αποφάςιςαν να κάνουν ζνα παιδάκι 

και ςκζφτονται ότι πρζπει να βρουν ποιεσ είναι οι γόνιμεσ μζρεσ του κφκλου τθσ 

Αλεξάνδρασ, για να μπορζςει να γίνει θ γονιμοποίθςθ. Να απαντιςετε ςτα επόμενα 

ερωτιματα: 

 

 ▪ Να υπολογίςετε ποιεσ μζρεσ του καταμινιου 

κφκλου θ Αλεξάνδρα, αν ζχει ςεξουαλικι επαφι, 

μπορεί να μείνει ζγκυοσ, δεδομζνου ότι είχε 

«περίοδο» (πρϊτθ μζρα του κφκλου τθσ) ςτισ 3  

Ιουλίου.                                                       (1X0,5= 0,5μ)   

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

▪ Αν θ Αλεξάνδρα δεν μείνει ζγκυοσ, πότε προβλζπετε να ζχει τθν επόμενι τθσ «περίοδο»;    

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………  (1Χ0, 5 μ=0,5) 

▪ Τι είναι θ ζμμθνθ ρφςθ (περίοδοσ);                                                                              (1Χ0,5 μ=0, 5)                                                                        

.…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Ροιοσ είναι ο ρόλοσ των ωοκθκϊν;                                                                                (2Χ0, 5 μ=1)       

→ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

→ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………..        

 

δ) Να αναφζρετε δφο τρόπουσ αντιςφλλθψθσ:                                                                (2Χ0, 5 μ=1)      

→ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

→ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                     Μονάδεσ ςελίδασ: ……../3,5 
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ΕΡΩΣΗΜΑ ΔΕΤΣΕΡΟ: 

α) Να αλαθέξεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα θαηαλαιώλνπκε θπηηθέο ίλεο, έζησ 

θαη αλ ν νξγαληζκόο καο δελ ηηο δηαζπά, δελ ηηο απνξξνθά θαη ηηο απνβάιιεη κε ηα θόπξαλα. 

                                                                                                                                                   (2X0,5 = 1μ)                                                                                                                                   

▪ ............................................................................................................................................... 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

▪ ............................................................................................................................................... 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

β)  Να αναφζρετε τουσ αδζνεσ του ςϊματόσ μασ που ζχουν ςχζςθ με τθ λειτουργία του 
πεπτικοφ ςυςτιματοσ.                                                                                                     (3X0,25 = 0,75)                                                                                                                                                                                                                                                            

 ▪ ……………………………………………………………… 

 ▪ ……………………………………………………………… 

 ▪ ……………………………………………………………… 

 

γ) Να αντιςτοιχίςετε τθν εικόνα του οργάνου με το όνομα και τθ λειτουργία που επιτελεί. 
(Για το ςκοπό αυτό να γίνει θ αντιςτοίχιςθ με βζλθ)                                                     (8x 0, 5=4μ)  
                      

Όνομα 

Οργάνου 

 Εικόνα 

Οργάνου 
 

Λειτουργία 

Οργάνου 

Συκϊτι  

 

 

Ολοκλιρωςθ τθσ πζψθσ τθσ 

τροφισ και απορρόφθςθ 

κρεπτικϊν ουςιϊν. 

Λεπτό 

ζντερο 
 

 

 

Απορρόφθςθ ποςότθτασ 

νεροφ, ςιψθ 

υπολειμμάτων τροφισ και 

ςχθματιςμόσ κοπράνων. 

Στομάχι  

 

 

Ρροςωρινι αποκικευςθ 

τθσ τροφισ και ςυνζχιςθ  

τθσ πζψθσ.  

Ραχφ 

ζντερο 
 

 

 Ραραγωγι χολισ 

 
                                                                           Τν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα  

                                                                                                                  Μονάδεσ ςελίδασ: ……../5,75 
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    δ) Η διάςπαςθ των μακρομοριακϊν ουςιϊν τθσ τροφισ ςε απλοφςτερεσ αποτελεί τθ 

λειτουργία τθσ ……………………. .                                                                                         (1X0,25 = 0,25)   

 

      ΕΡΩΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ: 

    

    α) Να αναφζρετε τρεισ  χρθςιμότθτεσ του ςκελετοφ (των οςτϊν):                            (3X0,5 = 1,5)   

         ▪ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

             ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         ▪ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

         ▪ ………………………………………………………………………………………………………………………………………   

             ………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

         β) Να ςυμπλθρϊςετε τα μζρθ του μακροφ οςτοφ που   

              αντιπροςωπεφουν οι αρικμοί 1-6.                              (6X0,25 =1,5)   

 

               1. ………………………………………………….. 

               2. ………………………………………………….. 

               3. ………………………………………………….. 

               4. ………………………………………………….. 

               5. ………………………………………………….. 

               6. ………………………………………………….. 

 

          γ) Ροιοσ είναι ο pόλοσ του περιόςτεου;                         (2X0,75 =1,5)   

              ▪ ……………………………………………………………………………………………… 

                  …………………………………………………………………………………………….. 

                                                        ▪ ……………………………………………………………………………………………… 

                                                            ……………………………………………………………………………………………… 

                

δ)  Να ςυμπλθρϊςετε με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ τα κενά :                                     (3X0,5 = 1,5)   

      

     ▪ Πταν από ατφχθμα απομακρυνκοφν τα οςτά μιασ άρκρωςθσ ζχουμε ……………………………….. . 
 

    ▪ Σε μεγάλθ θλικία τα οςτά ατροφοφν , με αποτζλεςμα να παρουςιάηουν πόρουσ 

         και να παραμορφϊνονται. Η πάκθςθ αυτι λζγεται ………………………………………… .  
 

    ▪ Μετά από απότομθ κίνθςθ μπορεί να τεντωκοφν πολφ ι και να ςπάςουν οι ςφνδεςμοι που 
         ςυγκρατοφν και περιβάλλουν τθ διάρκρωςθ, χωρίσ να παρατθρθκεί μετακίνθςθ των οςτϊν.                     
         Η βλάβθ αυτι λζγεται …………………………………… .                                                                                            

                                                                                                                           

                                                                                                                   Μονάδεσ ςελίδασ: ……../6,25 
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ΕΡΩΣΗΜΑ ΣΕΣΑΡΣΟ: 

α) Να μελετιςετε τθν πιο κάτω εικόνα και να ονομάςετε τα ςυςτατικά του αίματοσ με τουσ 
αρικμοφσ 1-4.                                                                                                                      (4X0, 5 = 2μ)   

 

                                                                                                        1. ……………………………………………… 

                                                                                                        2. …………………………………………….. 

 …………………………………………………                                             3. …………………………………………….. 

                                                                                                        4. …………………………………………….. 

 

    

 

 

                                                                                                         

β) Να αναφζρετε δφο διαφορζσ μεταξφ των ςυςτατικϊν του αίματοσ με τουσ αρικμοφσ            

1 και 3 :                                                                                                                                      (2X0, 5 = 2μ)   

ΔΙΑΦΟΡΕ 

ΤΣΑΣΙΚΟ 1 ΤΣΑΣΙΚΟ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ)  Σε ζνα τροχαίο δυςτφχθμα τραυματίασ χρειάηεται άμεςθ χοριγθςθ αίματοσ. Η ομάδα 
αίματόσ του είναι  Α ρζηουσ αρνθτικό ( ΑRh¯ ). Από ποιεσ ομάδεσ μπορεί να του χορθγθκεί 
αίμα;                                                                                                                                      (2X0, 5 = 1μ)                                  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

δ) Ροια ομάδα αίματοσ ονομάηεται πανδότθσ, ποια πανδζκτθσ και γιατί;          (4X0,25 = 1μ)                                                                                       

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

     

                                                                                                                       Μονάδεσ ςελίδασ: ……../6 
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ΜΕΡΟ Γ΄ : ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 2 ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ. 
           ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΣΟ 1. 

 

ΕΡΩΣΗΜΑ ΠΡΩΣΟ:  
 
 α) Να αναγνωρίςετε τα μζρθ του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ του άντρα ςτο πιο  κάτω ςχιμα: 
                                                                                                                                    (4X0, 5 = 2μ)   
                                                                              

             1. ………………………………… 

             2. …………………………………  

             3. ………………………………… 

             4. …………………………………                                                             

 

 

 

  β) Σε ποιο όργανο του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ του άντρα παράγονται τα ςπερματοηωάρια;   

    …………………………………………………………………………………………………………………..     (1 x 0,5 =0, 5μ)  

  γ)  Σε ποιο όργανο του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ του άντρα αποκθκεφονται προςωρινά τα                
ςπερματοηωάρια;                                                                                                              (1 x 0,5 =0, 5μ)                                                                                    

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                      

                                           
   δ) Να καταγράψετε, με τθν ορκι ςειρά, τα μζρθ του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ του  
    άντρα από τα οποία περνοφν τα ςπερματοηωάρια. Να ξεκινιςετε από τον τόπο 
    παραγωγισ τουσ μζχρι και τθν ζξοδό τουσ από το ςϊμα.                                    (4X0, 5 = 2μ)   
 
      
 
 
 
 
 
 

   ε)   Ο όροσ " ςπζρμα " εκφράηει κάτι διαφορετικό από τον όρο " ςπερματοηωάρια " ;  
    Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                                                      (1 x 1=1μ)    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

   ςτ)  Να ονομάςετε τρία νοςιματα που μπορεί να μεταδοκοφν ςτον άνκρωπο με τθ 
   ςεξουαλικι επαφι:                                                                                               (3X0, 5 =1,5μ)     
      ▪ ………………………………………….. 

      ▪ ………………………………………….. 

      ▪ ………………………………………….. 

 
                                                                             Τν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα                                                                                                                         
                                                                                                                     Μονάδεσ ςελίδασ: ……../7,5 
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η) Ζνασ παιδίατροσ λζει ςτθ μθτζρα ενόσ νεογζννθτου ότι οι όρχεισ του αγοριοφ τθσ δεν 
βρίςκονται ςτο  όςχεο. Να απαντιςετε ςφντομα ςτα ακόλουκα ερωτιματα που υποβάλλει 
θ μθτζρα ςτο γιατρό:                                                                                                                      (4X0, 5 = 2μ)   

    ▪ Ροφ μπορεί να βρίςκονται οι όρχεισ;  
       …………………………………………………………………………………………………………………………………………    
                                                                                                            

    ▪ Ρϊσ ονομάηεται αυτι θ πάκθςθ;  
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
                                                                                                                             

    ▪ Με ποιο τρόπο αντιμετωπίηεται;  
       ………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                
                                                                                      

    ▪ Ροιο κίνδυνο διατρζχει το αγοράκι μεγαλϊνοντασ, αν κακυςτεριςει  θ κεραπεία; Να            
    δικαιολογιςετε  τθν απάντθςι ςασ.                                                          
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                              

θ)  ▪ Ροια πάκθςθ του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ του άντρα κεραπεφεται με περιτομι; 
                                                                                                                                                             (1X0, 5 =0,5μ)   
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

     ▪ Να αναφζρετε δφο προβλιματα που μπορεί να προκαλζςει αυτι θ πάκθςθ: 
                                                                                                                                                                   (2Χ1 =2μ)   
         1. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         2. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   ΕΡΩΣΗΜΑ ΔΕΤΣΕΡΟ: 

α)  Ζνα υποκετικό  κφτταρο ζχει οκτϊ (8) χρωμοςϊματα ςτον πυρινα του: 

     ▪ Αν αυτό το κφτταρο διαιρεκεί με μίτωςθ πόςα κυγατρικά κφτταρα κα προκφψουν και 
πόςα χρωμοςϊματα κα ζχει το κακζνα;                                                                            (2X0, 5 =1μ)                                                                                                                        

 

      Αρικμόσ κυγατρικϊν κυττάρων :  …………………………. 

      Αξηζκόο ρξσκνζσκάησλ θπηηάξσλ : ………………………                                                                       

                                                                                  

     ▪ Αν αυτό το κφτταρο διαιρεκεί με μείωςθ πόςα κυγατρικά κφτταρα κα προκφψουν και 
πόςα  χρωμοςϊματα κα ζχει το κακζνα;                                                                          (2X0, 5 =1μ)   

 

        Αρικμόσ κυγατρικϊν κυττάρων :  …………………………. 

      Αξηζκόο ρξσκνζσκάησλ θπηηάξσλ : ………………………                                                                       
                                                                                                                                                                                          
 

                                                                             Τν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα  

                                                                                                                     Μονάδεσ ςελίδασ: ……../6,5 
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β) Να αναφζρετε δφο λόγουσ για τουσ οποίουσ θ μίτωςθ ζχει μεγάλθ βιολογικι ςθμαςία 

για τουσ οργανιςμοφσ:                                                                                                            (2X1=2μ)         

▪ ……………………………………………………………………………………………………………………………………..        

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

▪ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….       

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  γ)  Να χαρακτθρίςετε τισ πιο κάτω προτάςεισ με το γράμμα  εάν είναι ςωςτζσ ι  

   με το γράμμα Λ εάν είναι λανκαςμζνεσ.                                                                     (5X0,5=2,5μ)                          

               

Πρόταςθ 
ωςτό / Λάκοσ 

() / (Λ) 

Τα ωάρια ζχουν μόνο 23 χρωμοςϊματα το κακζνα   

Τα φυλετικά χρωμοςϊματα τθσ γυναίκασ είναι τα  ΧΥ  

Το ηυγωτό είναι απλοειδζσ κφτταρο  

Τα ομόλογα χρωμοςϊματα ζχουν ίδιο ςχιμα και μζγεκοσ  

Τα αυτοςωμικά χρωμοςϊματα ςτα μυϊκά κφτταρα του άντρα είναι 46  

                                                                                                         

  δ)  Στον άνκρωπο το αλλθλόμορφο που είναι υπεφκυνο για τα μαφρα μαλλιά είναι      
  επικρατζσ (Μ) ,ενϊ αυτό που ευκφνεται για τα ξανκά μαλλιά είναι υπολειπόμενο (μ).   
 

  Ο Γιϊργοσ (♂) με μαφρα μαλλιά παντρεφεται τθ Χριςτίνα (♀) που ζχει επίςθσ μαφρα     

   μαλλιά και είναι και οι δφο ετερόηυγοι ωσ προσ το χαρακτθριςτικό αυτό. 

   Ροια πικανότθτα (επί τθσ %) ζχουν τα παιδιά τουσ να αποκτιςουν μαφρα  ι ξανκά μαλλιά; 

   (Να δείξετε τθ διαςταφρωςθ).                                                            (16X0,25=4μ)                       

      

  Γνλόηππνη γνλέσλ :     ♂     ................                    Χ              ♀   .............   
 

  Γακέηεο γνλέσλ  :              .............  ,   ..............                   ..............  ,  ............... 

 

  

 

 

Γνλόηππνη απνγόλσλ :          .................   ,   ..................  ,  .................  ,  .................. 

 

Φαηλόηππνη απνγόλσλ :    ……............... ,  …................. , …................ , ….................. 

 

Πηζαλόηεηα λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο καύξα καιιηά είλαη  : ..............%  

Πηζαλόηεηα λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο μαλζά καιιηά είλαη  : ...............%  

                                                                             Τν εξώηεκα ζπλερίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα    
                                                                                                                     Μονάδεσ ςελίδασ: ……../8,5 
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ε) Τα ςαρκϊδθ χείλθ ςτον άνκρωπο οφείλονται ςε επικρατζσ αλλθλόμορφο γονίδιο ενϊ τα 
λεπτά  χείλθ ςε υπολειπόμενο γονίδιο. 
 Μια γυναίκα με λεπτά χείλθ ςτα εικοςιπζντε τθσ χρόνια ζκανε αιςκθτικι (πλαςτικι) 
επζμβαςθ και απζκτθςε ςαρκώδθ χείλθ. Τϊρα είναι ζγκυοσ και παρόλο που ο άντρασ τθσ 
ζχει λεπτά χείλθ αυτι είναι ςίγουρθ ότι το παιδί που κα γεννιςει κα ζχει ςαρκώδθ χείλθ. 
 Ζχει δίκαιο ι άδικο; Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.                                        (1Χ1,5=1,5)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                     Μονάδεσ ςελίδασ: ……../1,5 
 

 

ΣΕΛΟ 

 

 

 

                                           

                                                                                                                               Ο Διευκυντισ 

 

                                                                                                                             Φωτίου πφροσ 
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΡΗΕΟΚΑΡΠΑΟΤ            ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ: 2012-2013 

 

ΓΡΑΠΣΕ  ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

 

ΜΑΘΖΜΑ: ΥΖΜΔΗΑ – ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ:    10.06.2013                         ΒΑΘΜΟ: ....................... 

ΣΑΞΖ: Γ΄ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

ΥΡΟΝΟ: 2 ΩΡΔ                                        ΤΠΟΓΡΑΦΖ: ..................... 

 

 

 

Ολνκαηεπώλπκν: ................................................................ Σκήκα: …....... 

 

 

 

ΜΕΡΟ Α΄ 

Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Να απαληήζεηε ζε ΟΛΔ ηηο 

εξσηήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 κνλάδεο. 

 

1. α) Πόζα δεύγε ρξσκνζσκάησλ έρεη ν άλζξσπνο;                      (κ. 0,5) 

................................................................................................................. 

β) Πόζα ρξσκνζώκαηα έρνπλ νη γακέηεο ηνπ αλζξώπνπ;          (κ. 0,5) 

................................................................................................................. 

γ) Πώο νλνκάδεηαη ην ηειεπηαίν δεύγνο ρξσκνζσκάησλ;          (κ. 0,5) 

................................................................................................................. 

δ) Από πνηα νπζία απνηεινύληαη θπξίσο ηα ρξσκνζώκαηα;      (κ. 0,5) 

................................................................................................................. 

ε) ε πνην κέξνο ηνπ θπηηάξνπ βξίζθνληαη ηα ρξσκνζώκαηα;   (κ. 0,5) 

................................................................................................................. 
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2. α) Να γξάςεηε δίπια από θάζε πξόηαζε ην ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο πνπ 

αληηζηνηρεί. 

i. Πεξηέρνπλ αηκνζθαηξίλε             .........................................  (κ. 0,5) 

ii. Δκπύξελα θύηηαξα                      .........................................  (κ. 0,5) 

iii. Άκνξθν θηηξηλσπό πγξό            ........................................   (κ. 0,5) 

iv. Βνεζνύλ ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο ........................................   (κ. 0,5) 

 

β) Να γξάςεηε δύν (2) παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε 

θαηά ηε κεηάγγηζε αίκαηνο.                                                        (κ. 0,5) 

i. …………………………………………………………………………... 

ii. ………………………………………………………………………….. 

 

3. α) Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κεηαδίδεηαη ην 

A.I.D.S.                                                                                   (κ. 1,5) 

i. …………………………………………………………………….…… 

ii. ……………………………………………………………………..….. 

iii. ………………………………………………………………………... 

 

β) Μπνξεί ην AIDS λα θιεξνλνκεζεί από ηνπο γνλείο ζηα παηδηά; (κ. 0,5) 

...................................................................................................................... 

 

γ) Πώο νλνκάδνληαη νη ραξαθηήξεο πνπ δελ θιεξνλνκνύληαη;        (κ. 0,5) 

...................................................................................................................... 

 

4. α) Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε αλαπλνή πξέπεη 

λα γίλεηαη από ηε κύηε θαη όρη από ην ζηόκα.                        (κ. 1,5) 

i. ………………………………………………………………………….. 

ii. …………………………………………………………………………. 

iii. ....……………………………………………………………………… 
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β) i. Πνύ βξίζθεηαη ε επηγισηίδα;                                                    (κ. 0,5) 

...................................................................................................................... 

    ii. ε ηη ρξεζηκεύεη;                                                                       (κ. 0,5) 

......................................................................................................................  

 

 

ΜΕΡΟ Β΄ 

Σν κέξνο απηό απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο από ηηο νπνίεο λα 

απαληήζεηε κόλν ζηηο ηξεηο (3). Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

έμη (6) κνλάδεο. 

 

1. α) Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο: 

 

i. Οκόινγα ρξσκνζώκαηα:                                                           (κ. 1) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

ii. Γνλόηππνο:                                                                                 (κ. 1) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

iii. Φαηλόηππνο:                                                                               (κ. 1) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

iv. Οκόδπγν άηνκν:                                                                         (κ. 1) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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β) Άληξαο νκόδπγνο σο πξνο ηα ίζηα καιιηά θαη γπλαίθα νκόδπγε σο 

πξνο ηα ζγνπξά καιιηά θάλνπλ παηδηά κόλν κε ζγνπξά καιιηά. 

 

i. Να βξεζεί ε ζρέζε ησλ γνληδίσλ.                                                     (κ. 1) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

ii. Να γξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ησλ γνληώλ.                                   (κ. 0,5) 

Άληξαο: ......…………………..      Γπλαίθα: ...................................... 

 

iii. Να γξάςεηε  ηνπο γνλόηππνπο ησλ παηδηώλ.                               (κ. 0,5) 

...................................................................................................................... 

 

2. α) Ζ Μάξζα θηύπεζε θαη ρξεηάδεηαη επεηγόλησο αίκα. Ζ νκάδα 

αίκαηνο ηεο είλαη ABRh
+
. Τπάξρνπλ δηαζέζηκνη νη πην θάησ 

αηκνδόηεο. Από πνηνπο αηκνδόηεο κπνξεί λα πάξεη αίκα;    (κ. 1,5) 

 

Όλνκα αηκνδόηε Οκάδα αίκαηνο ΝΑΗ/ΟΥΗ 

Κσλζηαληίλνο  ARh
- 

 

ύιβηα BRh
+
  

Μαξία ABRh
+
  

Θαλάζεο ORh
+
  

Βαγγέιεο ORh
-
  

Καηεξίλα BRh
-
  

                                              

β) Πώο νλνκάδεηαη ε νκάδα ΑΒ θαη γηαηί;                                          (κ. 1) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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γ) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο από ην 1-10. 

(κ. 2,5)  

1.   ........................................... 

2.   ........................................... 

3.   ........................................... 

4.   ........................................... 

5.   ........................................... 

6.   ........................................... 

7.   ........................................... 

8.   ........................................... 

9.   ........................................... 

10. ........................................... 

 

δ) Ση αίκα κεηαθέξεηαη (νμπγνλσκέλν/ κε νμπγνλσκέλν) 

i.   δηα κέζνπ ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο;   ..................................... (κ. 0,5) 

ii.  δηα κέζνπ ηεο πλεπκνληθήο θιέβαο;      ..................................... (κ. 0,5) 

 

 

3. α) Να ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε 1-6 ηνπ ζρήκαηνο πνπ δείρλεη ην 

αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ.                                (κ. 1,5) 

 

1.   ................................................ 

2.   ................................................ 

3.   ................................................ 

4.   ................................................ 

5.   ................................................ 

6.   ................................................ 
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β) Να δώζεηε δύν (2) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ηξαρεία απνηειείηαη από 

ρόλδξηλνπο δαθηπιίνπο ζρήκαηνο κηζνύ θξίθνπ.                            (κ. 1) 

i.    ................................................................................................................ 

ii.   ................................................................................................................ 

 

γ) i. Να αλαθέξεηε δύν (2) επηπηώζεηο ηνπ θαπλίζκαηνο ζην 

αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα.                                                           (κ. 1) 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

ii. Γηαηί έλαο θαπληζηήο δπζθνιεύεηαη λα ζηακαηήζεη ην θάπληζκα;(κ0,5) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

δ) i. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.                            (κ. 1) 

 

Αλαπλεπζηηθέο 

θηλήζεηο 

Ομπγόλν          

% Ο2 

Γηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα % CO2  

Άδσην              

% Ν2 

 21 0.03  

  4 78 

 

  

    ii. Πνην αέξην απμάλεηαη θαηά ηελ εθπλνή θαη γηαηί;                      (κ. 1) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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4. α) ην πην θάησ ζρήκα βιέπεηε ηελ ηνκή ελόο καθξνύ νζηνύ. Να 

ζπκπιεξώζεηε ηα κέξε ηνπ.                                                   (κ. 1,5) 

1.   .......................................... 

2.   .......................................... 

3.   .......................................... 

4.   .......................................... 

5.   .......................................... 

6.   .......................................... 

 

β) Να γξάςεηε ηα ηέζζεξα (4) θπξηώκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζην 

πην θάησ ζρήκα.                                                                               (κ. 1) 

1.  ............................................ 

2.  ............................................ 

3.  ............................................ 

4.  ............................................ 

 

 

γ) Πην θάησ θαίλνληαη νη ηξεηο (3) παζήζεηο πνπ νθείινληαη ζηηο 

παξακνξθώζεηο ησλ θπξησκάησλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Να 

γξάςεηε ην είδνο ηεο πάζεζεο.                                                   (κ. 1,5) 

Πάζεζε: …………………       ……………..……    ……………………   
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δ) ηα ζρήκαηα Α, Β, θαη Γ θαίλνληαη ηα ηξία (3) είδε ησλ αξζξώζεσλ. 

Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.                            (κ. 1,5) 

 

 

 

ΥΖΜΑ 

 

Δίδνο άξζξσζεο 

 

Δίδνο θίλεζεο 

 

Α 

  

 

Β 

  

 

Γ 

  

  

 

 

ε) Γηαηί ε ιεθάλε ηεο γπλαίθαο είλαη πην πιαηηά από εθείλε ηνπ άληξα; 

(κ. 0,5) 

......................................................................................................................  

 

 

 

 

 



 9 

ΜΕΡΟ Γ΄ 

Σν κέξνο απηό απνηειείηαη από δύν εξσηήζεηο από ηηο νπνίεο λα 

απαληήζεηε κόλν ηελ  κία (1). Κάζε ζσζηή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

δώδεθα (12) κνλάδεο. 

 

1. α) ην πην θάησ ζρήκα λα ηνπνζεηήζεηε ηα κέξε ηνπ γελλεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο.                                                      (κ. 3,5) 

 

1. ........................................... 

2. ........................................... 

3. ........................................... 

4. ........................................... 

5. ........................................... 

6. ........................................... 

7. ........................................... 

 

 

β) ε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε; 

(κ. 1) 

...................................................................................................................... 

 

γ) i. Πνηεο είλαη νη δύν (2) γπλαηθίεο νξκόλεο;                                    (κ. 1) 

.....................................................      ........................................................... 

 

   ii. Πνύ παξάγνληαη νη νξκόλεο απηέο;                                           (κ. 0,5) 

...................................................................................................................... 
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δ) Ση νλνκάδνπκε θξίζηκε πεξίνδν θαη πνηεο κέξεο ηνπ θαηακήληνπ 

θύθινπ είλαη, εάλ απηόο δηαξθεί 28 κέξεο;                                    (κ. 1) 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

 

ε) Ο Εαραξίαο θαη ε Νεθέιε είλαη δύν δίδπκα αδέιθηα. 

    i. Ση είδνπο δίδπκα είλαη θαη γηαηί;                                                   (κ. 1) 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

   ii. Από πόζα σάξηα θαη ζπεξκαηνδσάξηα έρνπλ δεκηνπξγεζεί;       (κ. 1) 

...................................................................................................................... 

 

 

ζη) Να δώζεηε ηνπο νξηζκνύο ησλ πην θάησ:                                      (κ. 3) 

i.  Φίκσζε: ................................................................................................... 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

ii. Κξπςνξρία: .............................................................................................. 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

iii. Ολείξσμε: .............................................................................................. 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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2. Αλ ζπκβνιίζνπκε κε Μ ην επηθξαηέο γνλίδην ππεύζπλν γηα ηε ζύλζεζε 

ηεο κειακίλεο θαη κε μ ην αιιειόκνξθό ηνπ ππνιεηπόκελν γηα ηε κε 

ζύλζεζε ηεο κειακίλεο, λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα: 

 

α) Ση γνλόηππν έρεη έλα άηνκν κε αιθηζκό;                                        (κ. 1) 

...................................................................................................................... 

 

β) Ση γνλόηππν πξέπεη λα έρνπλ νη γνλείο γηα λα απνθηήζνπλ παηδί κε 

αιθηζκό;                                                                                        (κ. 2) 

      Παηέξαο: ...................................        Μεηέξα: ...................................... 

 

γ) Να γίλεη ε δηαζηαύξσζε ησλ γνληώλ κε ηνλ πην πάλσ γνλόηππν έηζη 

ώζηε λα θαλνύλ νη πηζαλόηεηεο γηα ηελ απόθηεζε ελόο αιθηθνύ 

παηδηνύ. 

 

Γνλείο          P:  ……………………  X  ………………………..       (κ. 1) 

 

Γακέηεο        γ: ...............................................................................     (κ. 1) 

 

Απόγνλνη    F1: …………………………………………………..      (κ. 2) 

 

Ζ πηζαλόηεηα απόθηεζεο παηδηνύ κε αιθηζκό είλαη ............... %       (κ. 1) 

 

δ) Πνηνο λόκνο ηνπ Mendel ηζρύεη γηα ηελ πην πάλσ δηαζηαύξσζε; Γώζηε 

ηνλ νξηζκό ηνπ λόκνπ απηνύ.                                                          (κ. 2) 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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ε) Ση είλαη ην ζύλδξνκν Down θαη ζε πνην δεύγνο ρξσκνζσκάησλ 

νθείιεηαη;                                                                                       (κ. 2) 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                                 Ο Γηεπζπληήο  

 

 

                                                                               Πέηξνο Μηραήι 
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ΓΤΜΝΑΙΟ Α΄ ΑΓΙΟΤ ΘΔΟΓΩΡΟΤ        ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 2012 – 2013 
ΠΑΦΟΤ 

 
ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 

ΣΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΣΑΞΗ Γ 

 
Ημερομηνία: 10/06/2013        Ώρα 7:45 - 9:45 
 
Ονομαηεπώνσμο: ……………………………………………………………  Σμήμα: ………  

    Βαθμός: ………….. Ολογράθως: ………………………………. 

      Τπογραθή καθηγηηή/ηριας: ……………………… 

 
ΜΕΡΟΣ Α΄:  

Να απανηήζεηε και ζηιρ ΤΕΣΣΕΡΙΣ επωηήζειρ.  Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι 
με 2,5 μονάδερ ( Σύνολο 10 μονάδερ). 
 

1. α) Γίλνληαη νη πην θάησ γνλόηππνη.  Πνηνη από απηνύο αλήθνπλ ζε νκόδπγα θαη πνηνη ζε 
  εηεξόδπγα άηνκα;         (1,5 μον.) 
    ΓΓ,  Γγ,  δδ,  ,  ζ,  κκ 
 

Οκόδπγα άηνκα: …………………………………………….. 
 
Δηεξόδπγα άηνκα: ………………………………………….. 

 
 β) Έλαο νξγαληζκόο έρεη 30 ρξσκνζώκαηα ζηα ζσκαηηθά ηνπ θύηηαξα.  Πόζα 
  ρξσκνζώκαηα ζα έρεη ζηα σάξηά ηνπ;      (1 μον.) 
 

………………………………………………………………………. 
 
2. Γίλνληαη ηα πην θάησ κέξε ηνπ θπηηάξνπ:      (2,5 μον.) 
 
  μιηοσόνδπια, πιβοζώμαηα, πςπήναρ, πλαζμαηική μεμβπάνη, σλωποπλάζηερ 
 
 Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο: 

α. Τπεύζπλα γηα ηε ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ.   …………………………… 

β. Κέληξα παξαγσγήο ελέξγεηαο.     …………………………… 

γ. Τπεύζπλνη γηα ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο .…………………………… 

δ. Ρπζκίδεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ.  …………………………… 

ε. Ρπζκίδεη ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν νπζηώλ  …………………………… 

 
3. α) Να γξάςεηε ηα είδε ησλ δνληηώλ:       (1 μον.) 

 ……………………………………….  ………………………………………. 

 ……………………………………….  ………………………………………. 
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 β) Να γξάςεηε ηρεις (3) ηρόποσς κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα δηαηεξήζνπκε ηα 

δόληηα καο ζε θαιή θαηάζηαζε.       (1,5 μον.) 

i. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

ii. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

iii. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
4. α) ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ λα βάιεηε () αλ είλαη ζσζηέο θαη (Λ) αλ είλαη 

  ιάζνο.           (1,5 μον.) 

i. Ζ έιιεηςε αζβεζηίνπ πξνθαιεί νζηενπόξσζε   ………………. 

ii. Ζ άξζξσζε ζην θξαλίν είλαη ζπλάξζξσζε    ………………. 

iii. Σν βξαρηόλην νζηό βξίζθεηαη ζην ζθειεηό ησλ   ………………. 
θάησ άθξσλ 

iv. ε έλα θάηαγκα ν κπειόο ησλ νζηώλ αλαπιεξώλεη ηε βιάβε ………………. 

v. Ζ σκνπιάηε είλαη έλα πιαηύ νζηό     ………………. 

vi. Ζ άξζξσζε ηνπ ώκνπ είλαη δηάξζξσζε    ………………. 

 

 β) Να αλαθέξεηε δύν ιεηηνπξγίεο ηνπ εξεηζηηθνύ ζπζηήκαηνο   (1 μον.) 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

 
ΤΕΛΟΣ Α΄ ΜΕΡΟΥΣ 

* * * * * 

ΜΕΡΟΣ Β΄: 
Από ηιρ ηέζζεπιρ επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ.  Κάθε οπθή απάνηηζη 
βαθμολογείηαι με έξι (6) μονάδερ. 
 
1. α) Να νλνκάζεηε ηηο παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ δείρλνπλ ηα πην θάησ 
  ζρήκαηα:          (1,5 μον.) 

         
 
Α. …………………………  Β. …………………………… Γ. ………………………. 
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 β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα:      (1,5 μον.) 
 

Δίδνο άξζξσζεο 
Κηλήζεηο πνπ εθηεινύληαη 

κεηαμύ ησλ νζηώλ παξάδεηγκα 

1. …………………………….. ………………………………. Μεξηαίν - ιεθάλε 

2.  εκηάξζξσζε ………………………………. ……………………………….. 

3…………………………….. Καζόινπ θίλεζε ……………………………….. 

 
β) Να εμεγήζεηε ην ξόιν ησλ πην θάησ κεξώλ ζε έλα νζηό.    (3 μον.) 

i. Αξζξηθόο ρόλδξνο: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

ii. Μπειόο ησλ νζηώλ: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

iii. πδεπθηηθόο ρόλδξνο: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
2. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα. 
              (3 μον.) 

 

 

A 

B 

Γ 

Δ η 

Α. …………………………… 

Β. …………………………… 

Γ. …………………………… 

Γ. …………………………… 

Δ. …………………………… 

η. …………………………… Γ 
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 β) Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα:       (2 μον.) 
   

 Από πνην όξγαλν παξάγεηαη Ρόινο 

άιην   

Υνιή   

 
 γ) Να ζπκπιεξώζεηε ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηα ηειηθά πξντόληα ηεο πέςεο ησλ πην 

θάησ νξγαληθώλ νπζηώλ:        (1 μον.) 
 

Οξγαληθή νπζία Πξντόληα πέςεο 

Πξσηεΐλεο  

Τδαηάλζξαθεο  

 
 
3. α)  Να γξάςεηε ηρεις (3) διαθορές αλάκεζα ζηηο αξηεξίεο θαη ηηο θιέβεο σο πξνο ηα 

αθόινπζα:          (1,5 μον.) 
 

 Αξηεξίεο Φιέβεο 

I. Πάρνο ηνηρώκαηνο   

II. Γηάκεηξνο   

III. Λεηηνπξγία   

 
 
 β) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηεο θαξδηάο πνπ ζεκεηώλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 4. 

            (2 μον.) 
 

 

1. ……………………… 

2. ……………………… 

3. ……………………… 

4. ……………………… 

3 

2 

4 

1 
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 γ) Να εμεγήζεηε ηηο πην θάησ παζήζεηο:      (2,5 μον.) 
 

1. Αθηροζκλήρωζη: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. Αιμορροθιλία: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ζηήιεο Β. (2 μον.) 
 

Α Αληηζηνίρηζε Β 

1. Απηνζσκηθά ρξσκνζώκαηα 1 - ……. α) Ζ απεηθόληζε ησλ ρξσκνζσκάησλ ζε 
 δεύγε θαη θαηά ζεηξά κεγέζνπο. 

2. Γηπινεηδήο νξγαληζκόο 2 - ……. β) Ο νξγαληζκόο πνπ έρεη ηα 
 ρξσκνζώκαηά ηνπ ζε δεύγε. 

3. Καξπόηππνο 3 - ……. γ) Υξσκνζώκαηα πνπ δε ζρεηίδνληαη κε  ην 
 θύιν. 

4. Δηεξόδπγν 4 - ……. δ) Άηνκν κε δηαθνξεηηθά  αιιειόκνξθα 
 γνλίδηα. 

 
 
 β) Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο:       (2 μον.) 
 
 Σν γελεηηθό πιηθό (DNA) βξίζθεηαη ζηνλ ……………………..όισλ ησλ θπηηάξσλ. 

 Σν DNA καδί κε πξσηεΐλεο θαη RNA ζρεκαηίδεη δνκέο πνπ ιέγνληαη ………………… 

 Μηθξόηεξα ηκήκαηα ηνπ DNA πνπ έρνπλ θσδηθνπνηεκέλεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη 

θαζνξίδνπλ ηα θιεξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά νλνκάδνληαη …………………………… 

 Ο άλζξσπνο έρεη ……………….. ΕΔΤΓΖ ρξσκνζσκάησλ. 

 
 γ) ε ηη δηαθέξεη έλα ρξσκόζσκα από έλα γνλίδην;    (1 μον.) 

 …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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 δ) Να εμεγήζεηε γηαηί ηα δύν ρξσκνζώκαηα ηνπ πην θάησ ζρήκαηνο  είλαη δεύγνο 

νκνιόγσλ ρξσκνζσκάησλ.       (1 μον.) 

 

 
 

ΤΕΛΟΣ Β΄ ΜΕΡΟΥΣ 

* * * * * 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: 

Από ηιρ δύο επωηήζειρ να απανηήζεηε ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΜΙΑ. 
Κάθε ζωζηή απάνηηζη βαθμολογείηαι με δώδεκα (12) μονάδερ. 
 

 1. α) ην ζρήκα θαίλνληαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο.  Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ 
 ζεκεηώλνληαη κε ηνπο αξηζκνύο 1 – 4.      (2 μον.) 

 

 
 

 β) Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ εκβνιίνπ θαη νξνύ;     (2 μον.) 

  ………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………… 
 

 γ.) Άηνκν νκάδαο αίκαηνο «Ο» ρξεηάδεηαη αίκα.  Από πνηα νκάδα αίκαηνο κπνξεί λα 

πάξεη αίκα; ………………………………………….. 

  Πώο ραξαθηεξίδεηαη ε νκάδα αίκαηνο «Ο» ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο νκάδεο αίκαηνο; 

  ………………………………..       (1,5 μον.) 

1 

2 

3 

4 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

4. ……………………………… 

Α α 

……...……………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Α, α = γνλίδηα γηα ρξώκα καηηώλ 
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 δ) Πνην ζπζηαηηθό ηνπ αίκαηνο είλαη ππεύζπλν:     (1,5 μον.) 

I. Γηα ηε δέζκεπζε θαη κεηαθνξά νμπγόλνπ: …………………………. 

II. Γηα ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ: ……………………………. 

III. Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη άιισλ νπζηώλ: 

…………………………… 

 

 ε) Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) ηξόπνπο απνθπγήο ησλ θαξδηαθώλ παζήζεσλ.   (2 μον.) 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

 ζη) Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζην ζρεδηάγξακκα πνπ αθνξά ηε Μηθξή Κπθινθνξία ηνπ 

αίκαηνο.          (1 μον.) 

  Γεμηόο θόιπνο ………………………….  ………………………………

  …………………………..  Πλεπκνληθέο θιέβεο  ………………………… 

 

 δ) Πνηνη ρώξνη ηεο θαξδηάο επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο;    (1 μον.) 

  ………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………… 

 

 ε) Πνηα αγγεία ηξνθνδνηνύλ ηελ θαξδηά κε νμπγόλν θαη ζξεπηηθέο νπζίεο; (1 μον.) 

  ………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………… 

 

2. α) ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα ρξσκνζώκαηα ελόο αλζξώπνπ (θαξπόηππνο). 

   Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ:    (4 μον.) 

I. Πόζα ρξσκνζώκαηα ππάξρνπλ; 

………………….. 

II. Ο θαξπόηππνο αλήθεη ζε άληξα ή γπλαίθα; 

…………………….. 

III. Σα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ζε έλα αγόξη

 ζπκβνιίδνληαη σο …………….. θαη ζε έλα 

θνξίηζη σο …………………… 
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IV. Σα κηζά ρξσκνζώκαηα ηνπ αλζξώπνπ πξνέξρνληαη από ηνλ ............................ 

θαη ηα άιια κηζά από ηε(λ) ................................... 

V. Κάζε δεύγνο όκνησλ ρξσκνζσκάησλ ζε κέγεζνο θαη γελεηηθέο πιεξνθνξίεο 

νλνκάδνληαη ………………………………… 

VI. Έλαο νξγαληζκόο έρεη 25 ρξσκνζώκαηα ζηνπο γακέηεο ηνπ.  Πόζα ζα έρεη ζηα 

ζσκαηηθά ηνπ θύηηαξα; ……………… 

 

 β) Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ην γξάκκα (  ) αλ είλαη ζσζηέο θαη ην 

γξάκκα ( Λ ) αλ είλαη ιάζνο.       (1 μον.) 

   

I. Σα δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο 

νξγαληζκνύ θαζνξίδνληαη απνθιεηζηηθά από ην DNA ηνπ ……………………. 

II. ηα ζσκαηηθά θύηηαξα ησλ δηπινεηδώλ νξγαληζκώλ 

εληνπίδνληαη δεύγε νκόινγσλ ρξσκαηνζσκάησλ ……………………. 

III. Ζ παξνπζία ηνπ ρξσκνζώκαηνο Υ θαζνξίδεη ην ζειπθό 

θύιν ζηνλ άλζξσπν. ……………………… 

IV. Κάζε ζσκαηηθό θύηηαξν κηαο γπλαίθαο πεξηέρεη δύν 

ρξσκνζώκαηα Υ. ……………………… 

 

 γ) ηελ πην θάησ εηθόλα ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ λα νλνκάζεηε ηα νξγαλίδηα πνπ δείρλνπλ 

νη αξηζκνί 1 – 6.         (3 μον.) 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 δ) Να γξάςεηε ηρεις (3) διαθορές κεηαμύ δσηθνύ θαη θπηηθνύ θπηηάξνπ. (3 μον.) 

ΕΩΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΦΤΣΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 

  

  

  

 

 ε) Από πνηαλ νπζία απνηειείηαη ην θπηηαξηθό ηνίρσκα ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ θαη πνηνο ν 

ξόινο ηνπ;          (1 μον.) 

  ………………………………………………………………………………………………. 

  .................................................................................................................................. 

 

 
 

ΤΕΛΟΣ Γ΄ ΜΕΡΟΥΣ 

* * * * * 

Ζ Γηεπζύληξηα 

………………………….. 

Κπξηαθή Θενδώξνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 δ) Να γξάςεηε ηρεις (3) διαθορές κεηαμύ δσηθνύ θαη θπηηθνύ θπηηάξνπ. (3 μον.) 

ΕΩΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΦΤΣΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 
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 ε) Από πνηαλ νπζία απνηειείηαη ην θπηηαξηθό ηνίρσκα ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ θαη πνηνο ν 

ξόινο ηνπ;          (1 μον.) 

  ………………………………………………………………………………………………. 

  .................................................................................................................................. 

 

 
 

ΤΕΛΟΣ Γ΄ ΜΕΡΟΥΣ 

* * * * * 

Οη εηζεγεηέο    πληνληζηήο Β. Γηεπζπληήο  Ζ Γηεπζύληξηα 

.....................................  ...........................................  ………………………….. 

Γηώξγνο Παπαδόπνπινο  Κώζηαο Υαζάπεο   Κπξηαθή Θενδώξνπ 

 

....................................... 

Μάξζα Παπαπαλαγηώηνπ 

 

........................................ 

Φαίδξα Ησαθείκ - Γεσξγίνπ 
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NΙΚΟΛΑΙΓΔΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ  ΠΑΦΟΤ                                          σολική σπονιά 2012 – 2013 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ  

ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ  

ΣΑΞΗ Γ΄ 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 10 Ιοςνίος 2013                                               ΩΡΑ: 7:45 – 9:45 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:………………………………………………..               ΣΜΗΜΑ:…………. 

 

ΟΓΗΓΙΔ:  Να γπάτεηε μόνο με μπλε πένα. 

                   Γεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθυηικού ςγπού. 

                  ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 10 ΔΛΙΓΔ 

 

ΜΔΡΟ Α΄  

Να απανηηθούν ΟΛΔ οι επυηήζειρ.  

Κάθε οπθή απάνηηζη βαθμολογείηαι με  2,5 μονάδερ. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 1: 

Σην παξαθάησ ζρήκα ηεο θαξδίαο λα νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ ηελ απνηεινύλ, βάδνληαο ην 

ζσζηό γξάκκα ζηε Σηήιε Ι ζην δηπιαλό πίλαθα.                                               (2.5 Μνλάδεο) 

 

 

 

 

 

  

 

  

        

     

 

 

 

 

Σοποθεζία ηήλη Ι 

Ανξηή 
 

 

Αξηζηεξόο Κόιπνο 
 

 

Γεμηά Κνηιία 
 

 

Γηγιώρηλα 
Βαιβίδα 

 

Κνίιε  Φιέβα 
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ΔΡΩΣΗΗ 2: 

α) Να γξάςεηε ηα ηξία (3) είδε ησλ αξζξώζεσλ ηνπ αλζξσπίλνπ ζώκαηνο.        (1.5 Μνλάδα) 

                                             

 

 

 

 

 

β) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ηα αιιειόκνξθα γνλίδηα.                                                    (1 Μνλάδα) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΔΡΩΣΗΗ 3: 

Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε ην γξάκκα (Σ) αλ είλαη ζσζηέο ή κε ην γξάκκα 

(Λ), αλ είλαη ιαλζαζκέλεο.                                                                                    (2.5 Μνλάδεο) 

 

 

 

 

 

 

 Καηηγοπίερ Απθπώζευν 

1  

2  

3  

α. Η γνληκνπνίεζε γίλεηαη πάληα ζηνλ σαγσγό. 

  

  

β. Τα δηδπγσηηθά δίδπκα πξνθύπηνπλ από ηε γνληκνπνίεζε δπν σαξίνπ  

     από έλα ζπεξκαηνδσάξην. 

 

γ. Τν σάξην θαη ην ζπεξκαηνδσάξην έρνπλ ην ίδην κέγεζνο 

 

 

δ. Ο νκθάιηνο ιώξνο ζπλδέεη  ηνλ πιαθνύληα κε ηηο σνζήθεο 

 

 

ε. Τα ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη ζηνπο όξρεηο θαη απνζεθεύνληαη ζηηο    

    επηδηδπκίδεο . 
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ΔΡΩΣΗΗ 4: 

Σην παξαθάησ ζρήκα ηνπ νζηνύ λα νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ ην απνηεινύλ, βάδνληαο ηε 

ζσζηή νλνκαζία ζηε Σηήιε Ι ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.                                        (2.5 Μνλάδεο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΔΛΟ Α΄ ΜΔΡΟΤ 

 

ΜΔΡΟ Β΄ 

Να απανηήζεηε ζηιρ ηπειρ (3) από ηιρ ηέζζεπιρ (4) επυηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη 

βαθμολογείηαι με 6 μονάδερ.  

 

ΔΡΩΣΗΗ 1: 

α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο αλάινγνπο αξηζκνύο ησλ ηκεκάησλ ηνπ αληξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ 

ζπζηήκαηνο κε ηα νλόκαηά ηνπο ζηε Σηήιε Ι.                                                     (4 Μνλάδεο)  

 

 Μέπη Οζηού 

Α  

Β  

Γ  

Γ  

Δ  

Σμήμαηα ηήλη Ι 

Οπξήζξα  

Σπεξκαηηθόο πόξνο  

Πξνζηάηεο  

Δπηδηδπκίδα  



 4 

β) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε Φίκσζε θαη πώο ζεξαπεύεηαη.                                       (2 Μνλάδεο) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΔΡΩΣΗΗ 2: 

α) Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο αλάινγνπο αξηζκνύο ζην πην θάησ ζρήκα κε ηα νλόκαηά ηνπο ζηε  

      Σηήιε Ι.                                                                                                            (1.5 Μνλάδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Να γξάςεηε θαη λα εμεγήζεηε πνηα νκάδα αίκαηνο νλνκάδεηαη παλδόηεο.      (1.5 Μνλάδεο) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Να γξάςεηε θαη λα εμεγήζεηε πνηα νκάδα αίκαηνο νλνκάδεηαη παλδέθηεο.     (1.5 Μνλάδεο) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ) Να γξάςεηε ζε πνηεο νκάδεο αίκαηνο δίλεη αίκα ε νκάδα Α.                             (1.5 Μνλάδα)  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Σμήμαηα ηήλη Ι 

Αηκνπεηάιηα 

 

 

Δξπζξά Αηκνζθαίξηα 

 

 

Λεπθά Αηκνζθαίξηα 
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ΔΡΩΣΗΗ 3: 

Η β-Μεζνγεηαθή αλαηκία πξνθαιείηαη από ην ππνιεηπόκελν αιιειόκνξθν γνλίδην πνπ 

ζπκβνιίδεηαη κε α, ελώ ην θπζηνινγηθό επηθξαηέο αιιειόκνξθν γνλίδην κε Α. 

Άληξαο θπζηνινγηθόο θαη νκόδπγνο παληξεύηεθε κηα γπλαίθα αζζελή κε β-Μεζνγεηαθή 

αλαηκία.  

 

α) Να γξάςεηε πνηνη είλαη νη γνλόηππνη ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο.                        (1 Μνλάδα)   

 

Άληξαο: _______________  Γπλαίθα: _______________  

  

β) Να δείμεηε ζρεκαηηθά ηε δηαζηαύξσζε.                                                              (3 Μνλάδεο)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γ) Να εμεγήζεηε ην λόκν ηνπ Μέληει πνπ παξνπζηάδεηαη ζην πην πάλσ παξάδεηγκα. (1 Μνλ.)   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ) Να γξάςεηε πόζεο πηζαλόηεηεο ππάξρνπλ ην παηδί ηνπο λα είλαη θπζηνινγηθό.  (1 Μνλάδα)  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ΔΡΩΣΗΗ 4: 

α) Να γξάςεηε ηα νλόκαηα ησλ θπξησκάησλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ θαίλνληαη ζην πην 

θάησ ζρήκα ηνπνζεηώληαο ην ζσζηό αξηζκό ζηε Σηήιε Ι.                                  (1.5 Μνλάδεο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

β) Να εμεγήζεηε ηη ζπκβαίλεη ζηε ιόξδσζε.                                                          (1.5 Μνλάδεο)  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Να εμεγήζεηε ηη ζπκβαίλεη ζηε ζθνιίσζε.                                                        (1.5 Μνλάδεο) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ) «Μια από ηις λειηοσργίες ηης ζπονδσλικής ζηήλης είναι η προζηαζία ζωηικών οργάνων». 

Να εμεγήζεηε αλ είλαη νξζή ή ιαλζαζκέλε ε πην πάλσ πξόηαζε.                       (1.5 Μνλάδεο) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΣΔΛΟ Β΄ ΜΔΡΟΤ 

 

 

Σμήμαηα ηήλη Ι 

Οζθπτθό θύξησκα 

 

 

Απρεληθό θύξησκα 

 

 

Θσξαθηθό θύξησκα 
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ΜΔΡΟ Γ΄  

Να απανηήζεηε ζηη μία (1) από ηιρ δύο (2) επυηήζειρ. Κάθε οπθή απάνηηζη 

βαθμολογείηαι με 12 μονάδερ.  

 

ΔΡΩΣΗΗ 1: 

α)  Να γξάςεηε ζε πνην αέξην αληηζηνηρνύλ ηα ηόμα Α, θαη ζε πνην ηα ηόμα Β.        (2 Μνλάδεο)    

                   

           

Α: ………………………………………… 

 

Β: ………………………………………… 

 

 

 

β) Να εμεγήζεηε πώο επηηπγράλεηαη ε αληαιιαγή αεξίσλ κεηαμύ αίκαηνο θαη αέξα ησλ 

θπςειίδσλ.                                                                                                              (3 Μνλάδεο)                                                                    

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Να γξάςεηε δύν ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε εηζπλνή πξέπεη λα γίλεηαη από ηε κύηε.     

……………………………………………………………………………………………... (1 Μνλάδα)                                                            

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ) Να γξάςεηε ηη είλαη ηα αληηζώκαηα θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπο.                       (2 Μνλάδεο)                                 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ε) Να εμεγήζεηε πνπ παξάγεηαη θαη πνηα ε ιεηηνπξγία ησλ αηκνπεηαιίσλ               (1 Μνλάδα) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ζη) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ν ζθπγκόο θαη πώο δεκηνπξγείηαη.                         (1.5 Μνλάδα) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

δ) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε αζεξνζθιήξσζε θαη πώο δεκηνπξγείηαη.                     (1.5 Μνλάδα) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΔΡΩΣΗΗ 2: 

α) Να γξάςεηε ζην θαηάιιειν πιαίζην πνηα εηθόλα δείρλεη κνλνδπγσηηθά δίδπκα θαη πνηα 

δηδπγσηηθά δίδπκα.                                                                                                   (2 Μνλάδεο) 
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β) Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο ησλ δηδπγσηηθώλ δηδύκσλ.                      (2 Μνλάδεο)  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

γ) Να γξάςεηε δύν (2) δηαθνξέο αλάκεζα ζην ζπεξκαηνδσάξην θαη ην σάξην.      (2 Μνλάδεο) 

   

Ωάξην 

 

  

Σπεξκαηνδσάξην 

 

  

 

δ) Έλα δεπγάξη έρεη απνθαζίζεη όηη ζέιεη λα απνθηήζεη έλα παηδί θαη ζθέθηεηαη πσο πξέπεη 

λα βξεη πνηεο είλαη νη γόληκεο κέξεο ηνπ θύθινπ ηεο γπλαίθαο, ε νπνία έρεη θαηακήλην θύθιν 

28 εκεξώλ. Χξεζηκνπνηώληαο ην πην θάησ εκεξνιόγην λα απαληήζεηε ζηα επόκελα 

εξσηήκαηα.                                                                                                              (3 Μνλάδεο) 

 

i. Να ππνινγίζεηε ζε πνηεο εκεξνκελίεο κπνξεί λα κείλεη έγθπνο (θξίζηκε πεξίνδνο) ε 

γπλαίθα αλ μεθίλεζε ε έκκελνο ξύζε ηεο ζηηο 2 Απξηιίνπ. 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

ii. Αλ ε γπλαίθα δε κείλεη έγθπνο, ζε πνηα εκεξνκελία πξνβιέπεηε λα έρεη ηελ επόκελε 

πεξίνδό ηεο. Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

iii. Σε πνηα εκεξνκελία ζα γίλεη ε σνζπιαθηνξξεμία; 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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2δ. Με βάζε ην πην θάησ ζρήκα λα πεξηγξάςεηε:                                                  (3 Μνλάδεο)                                                                                                    

 

 

i. Τηο αιιαγέο ζην ελδνκήηξην (ηνηρώκαηα) ηεο  κήηξαο 

κεηαμύ ηεο 1εο θαη 5εο κέξαο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ. 

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ii. Σε πνην ζεκείν ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο βξίζθεηαη ην σάξην κεηαμύ 

ηεο 1εο θαη 5εο κέξαο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ; 

  

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΣΔΛΟ Γ΄ ΜΔΡΟΤ 

 

 

      Οι ειζηγηηέρ     ςνηονιζηήρ                  Γιεςθςνηήρ  

 

……………………….. ……………………. ………………… 

Υπίζηορ Μαπαθεύηηρ                           Νίκορ Νικοδήμος         Ανηπέαρ Αλέξη 

 

……………………….. 

Καηεπίνα Ανδπεάδη 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΠ. ΠΑΤΛΟΤ ΠΑΥΟ 

χολική χρονιά 2012 – 2013 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ  

ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ  

ΣΑΞΗ Γ΄ Γυμνασίου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 Ιουνίου 2013            ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕ (Βιολογία – Φημεία) 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ___________________________________________________________ 

ΣΜΗΜΑ: ______________         ΑΡΙΘΜΟ: ____________      ΒΑΘΜΟ:____________   

 

ΜΕΡΟ Αϋ  
Να απαντθκοφν ΟΛΕ οι ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ βακμολογείται με   
2,5 (δφο και μιςό) μονάδεσ. 
 

1. Να αντιςτοιχίςετε τουσ ανάλογουσ αρικμοφσ των τμθμάτων του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ με 
τα ονόματά τουσ ςτθ τιλθ Ι.                                                                              (2.5 Μονάδεσ)                 

                      

                   
  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2. α. Να γράψετε τισ τρεισ χθμικζσ ουςίεσ από τισ οποίεσ αποτελοφνται τα οςτά.  
(1.5 μονάδεσ) 

     α.____________________, β. ___________________, γ. ___________________ 
 

    β. Ποια από τισ πιο πάνω ουςίεσ κάνει τα οςτά μαλακά;                             (0,5 μονάδα) 
   ____________________________________________________________________ 

 

    γ. Ποια από τισ πιο πάνω ουςίεσ κάνει τα οςτά ςκλθρά;                             (0,5 μονάδα) 

   ____________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

 

Σμιματα τιλθ Ι 

Σραχεία  

Λάρυγγασ  

Βρογχίδια  

Διάφραγμα  

Βρόγχοι  
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3. Να ςυμπλθρϊςετε τισ ορολογίεσ που λείπουν από το παρακάτω ςχιμα που αφορά τθ δομι του 
μακροφ οςτοφ.                                                                                                                 (2.5 Μονάδεσ)    
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

 

4. Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ γράφοντασ δίπλα από κάκε πρόταςθ τθν λζξει 

ωςτό θ Λάκοσ.                                                                                          (2.5 Μονάδεσ) 

 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΛΟ Αϋ ΜΕΡΟΤ 
 

 
 

 
 
 

α. τα ςωματικά κφτταρα των διπλοειδϊν οργανιςμϊν εντοπίηονται ηεφγθ  
    ομόλογων χρωμοςωμάτων. 

  

β. Η παρουςία του φυλετικοφ χρωμοςϊματοσ Χ κακορίηει το αρςενικό. 
 

 

γ. Οι οργανιςμοί που ανικουν ςε διαφορετικοφσ πλθκυςμοφσ και κατοικοφν ςτον  ίδιο 
βιότοπο ςυγκροτοφν οικοςυςτιματα. 
 

 

δ. Οι οργανιςμοί που ςυνκζτουν οργανικζσ ενϊςεισ αξιοποιϊντασ τθν θλιακι ενζργεια 
χαρακτθρίηονται ωσ παραγωγοί. 
 

 

ε. Κάκε τροφικό επίπεδο περιλαμβάνει το ςφνολο των πλθκυςμϊν που χρθςιμοποιοφνται 
ωσ κφρια τροφι από τουσ πλθκυςμοφσ του αμζςωσ επόμενου επιπζδου. 
 

 

 

Σσδεσθηηθός 

τόλδρος 

 

Μσειώδες 

ασιός 

 

 

 

Σσκπαγής οζηέηλε οσζία 
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ΜΕΡΟ Βϋ 
Να απαντιςετε  ςτισ τρεισ (3) από τισ τζςςερισ (4) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ 
βακμολογείται με 6 (ζξι) μονάδεσ.  
 

1α. Να αντιςτοιχίςετε τουσ ανάλογουσ αρικμοφσ των τμθμάτων του αντρικοφ αναπαραγωγικοφ 

ςυςτιματοσ με τα ονόματά τουσ ςτθ τιλθ Ι. (4 Μονάδεσ)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1β. Σι είναι θ κρυψορχία; Πωσ κεραπεφεται; (2 Μονάδεσ) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2α. Από το ςχεδιάγραμμα τθσ καρδίασ να ονομάςετε τα ακόλουκα μζρθ που τθν αποτελοφν 
βάηοντασ το ςωςτό γράμμα ςτθ τιλθ Ι ςτον παρακάτω πίνακα. (3 Μονάδεσ) 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Σμιματα τιλθ Ι 

Οσρήζρα 

 

 

Σπερκαηοδότος Κύζηες 

 

 

Όζτεο 

 

 

Επηδηδσκίδα 

 

 

Σοποκεςία τιλθ Ι 

Αορτι 
 

 

Αριςτερόσ Κόλποσ 
 

 

Δεξιά Κοιλία 
 

 

Διγλϊχινα Βαλβίδα 
 

 

Κοίλθ  Φλζβα 
 

 

Πνευμονικι Φλζβα  

Η 
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2β. Ποιά ομάδα αίματοσ λζγεται πανδότθσ και γιατί; (2 Μονάδεσ) 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
2γ. Ποιά ομάδα αίματοσ λζγεται πανδζκτθσ;  (1 Μονάδεσ) 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 

 

3α. Από τθν πιο κάτω τροφικι αλυςίδα να αναγνωρίςετε τα ακόλουκα:        (4 Μονάδεσ)   

 

Ένα παραγωγό: ____________________ 

Ένα καταναλωτή πρώτης τάξης : _____________________ 

Ένα καταναλωτή δεύτερης τάξης: ____________________ 

Ένα καταναλωτή τρίτης τάξης:  _____________________ 

3β. τον πιο κάτω πίνακα ζχουν καταγραφεί τα αλλθλόμορφα γονίδια ενόσ ατόμου για τζςςερα 
χαρακτθριςτικά. τθ ςτιλθ Ι να γράψετε δίπλα από κάκε ηεφγοσ χαρακτθριςτικϊν για ποία 
χαρακτθριςτικά το άτομο είναι Ομόηυγο θ Ετερόηυγο. (2 Μονάδεσ)  

 

Χαρακτθριςτικά από αλλθλόμορφα γονίδια τιλθ Ι 

Γαιάδηα κάηηα Καζηαλά κάηηα  

Προζθοιιεκέλοη ιοβοί ασηηώλ  Με προζθοιιεκέλοη ιοβοί ασηηώλ  

Ίζηα καιιηά Καηζαρά καιιηά  

Ίζηα κύηε Αλαζεθωκέλε κύηε  
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4α. Να γράψετε τα ονόματα των κυρτωμάτων τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ που φαίνονται ςτο πιο 
κάτω ςχιμα με τα ονόματά τουσ ςτθ τιλθ Ι. (4 Μονάδεσ) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
                                     

 

4β. Να αντιςτοιχίςετε τισ πακιςεισ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ που αναγράφονται ςτθ ςτιλθ Ι, με 
τθν αιτιολογία τουσ, που βρίςκεται ςτθ ςτιλθ ΙΙ τοποκετϊντασ το ςωςτό αρικμό ςτο αντίςτοιχο 
τμιμα.  
(2 Μονάδεσ)  
 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΟ ΒϋΜΕΡΟΤ 

 

 

 

 

Σμιματα τιλθ Ι 

Οζθσϊθό θύρηωκα 

 

 

Αστεληθό θύρηωκα 

 

 

Θωραθηθό θύρηωκα 

 

 

Ιερό θύρηωκα 

 

 

 τιλθ ΙΙ  
(Αιτιολογία πακιςεισ) 

1. Μόνιμθ αφξθςθ του κωρακικοφ κυρτϊματοσ 
που προκαλείται από τθν κακι ςυνικεια 
ςυνεχϊσ να ςκφβουμε υπερβολικά 

2. Αφξθςθ του οςφυϊκοφ κυρτϊματοσ που 
προκαλείται από μθ τιρθςθ τθσ ορκισ ςτάςθσ 
του ςϊματοσ 

3. Παραμορφωτικι κάμψθ τθσ ςπονδυλικισ 
ςτιλθσ προσ τα πλάγια δεξιά ι αριςτερά 

τιλθ Ι  
(Όνομα Πακιςεισ) 

Αρικμόσ 

Λόρδωςθ  

κολίωςθ  
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ΜΕΡΟ Γϋ  

Να απαντιςετε ςτθ μία (1) από τισ δφο (2) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ 
βακμολογείται με 12 (δϊδεκα) μονάδεσ.  
 

Να χρθςιμοποιιςετε τισ παρακάτω εικόνεσ για να απαντιςετε ςτα ακόλουκα ερωτιματα .  
 

                     Καρυότυποσ 1                                                                        Καρυότυποσ 2 

 

1α. Πιο πάνω βλζπετε τουσ καρυότυπουσ ενόσ άντρα και μιασ γυναίκασ. Να γράψετε ςτθν ςτιλθ ΙΙ 
το φφλο του ατόμου . (2 Μονάδεσ) 
 

 

 

 

 

 

1β. Πϊσ ονομάηονται τα χρωμοςϊματα ςτον καρυότυπο από τον αρικμό 1-22, και ποίοσ ο ρόλοσ 
τουσ.  (3 Μονάδεσ) 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

1γ. Πϊσ ονομάηεται το τελευταίο ηεφγοσ χρωμοςωμάτων από τον καρυότυπο, και ποίοσ ο ρόλοσ 
τουσ.  (3 Μονάδεσ) 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

1δ. Κάκε ηευγάρι ομόλογων χρωμοςωμάτων είναι όμοια ωσ προσ: (3 Μονάδεσ) 
  α. ___________________________________________ 

  β. ___________________________________________ 

 

1ε. Σι είναι τα αλλθλόμορφα γονίδια; (1 Μονάδεσ) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  τιλθ ΙΙ 

1 Καρυότυποσ 1  

2 Καρυότυποσ 2  
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2α. Να ονομάςετε τουσ αρςενικοφσ και κθλυκοφσ γαμζτεσ. (2 Μονάδεσ) 
 

         Αρςενικοί γαμζτεσ: ________________,    Θθλυκοί γαμζτεσ: _____________________  
 

 
2β. Να ονομάςετε δφο από τα ςυςτατικά του ςπζρματοσ. (2 Μονάδεσ)  
 
 α. _________________________,   β. _______________________ 

 
 
2γ.  Η Ελευκερία  και ο Κυριάκοσ αποφάςιςαν να αποκτιςουν παιδί. Η Ελευκερία ζχει κανονικό 
καταμινιο κφκλο 28 θμερϊν και κζλει να ξζρει ποιεσ είναι οι γόνιμεσ μζρεσ του κφκλου τθσ, για 
να μπορζςει να γίνει θ γονιμοποίθςθ. Να απαντιςετε ςτα επόμενα ερωτιματα.       

 

 

 

 

 

 

 
 

2γι. Να υπολογίςετε και να γράψετε ςε ποιεσ ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ, θ Ελευκερία κα 

μποροφςε να μείνει ζγκυοσ αν είχε ςεξουαλικι επαφι, δεδομζνου ότι είχε «περίοδο» (πρϊτθ 

μζρα του κφκλου τθσ) ςτισ 10 Μαΐου.     (1 Μονάδεσ)                                                                                                                                                                                                                                    

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
 

2γιι. Να υπολογίςετε ςε ποια θμερομθνία, θ Ελευκερία κα ζχει ωορρθξία, δεδομζνου ότι είχε 

«περίοδο» (πρϊτθ μζρα του κφκλου τθσ) ςτισ 10 Μαΐου.       (1 Μονάδεσ)                                                                                    

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
 

2γιιι. Ποία θμερομθνία υπολογίηετε θ Ελευκερία να ζχει τθν επομενι τθσ «περίοδο», αν δε μείνει 

ζγκυοσ; (1 Μονάδεσ) 

__________________________________________________________________________ 

 

2δ. Σι κα απογίνει το ωάριο ςε περίπτωςθ που δεν γονιμοποιθκεί; (1 Μονάδεσ) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Μάιος  Ιούνιος 
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ 

 1 2 3 4 5 6      1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  
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2ε. Ποιόσ ο ρόλοσ των ωοκθκϊν; (1 Μονάδεσ) 
  
 α. _________________________,   β. __________________________ 

 

2η. Να αντιςτοιχίςετε τουσ ανάλογουσ αρικμοφσ των τμθμάτων του γυναικείου αναπαραγωγικοφ 
ςυςτιματοσ με τα ονόματά τουσ ςτθ τιλθ Ι. (3 Μονάδεσ) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ειςθγθτζσ       υντονιςτισ                 Η Διευκφντρια  

 

Δ. Κουρίδθσ                                 Α. Ευςτακίου                                      Γ. Φλουρι 

 

 

Μ. Ποταμόσ   

 

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σμιματα τιλθ Ι 

Ωοκικθ  

Κόλποσ  

Μιτρα  
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2ε. Ποιόσ ο ρόλοσ των ωοκθκϊν; (1 Μονάδεσ) 
  
 α. _________________________,   β. __________________________ 

 

2η. Να αντιςτοιχίςετε τουσ ανάλογουσ αρικμοφσ των τμθμάτων του γυναικείου αναπαραγωγικοφ 
ςυςτιματοσ με τα ονόματά τουσ ςτθ τιλθ Ι. (3 Μονάδεσ) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

υντονιςτισ                       Η Διευκφντρια  

 

Α. Ευςτακίου                                           Γ. Φλουρι 

 

 

 

 

 

Σμιματα τιλθ Ι 

Ωοκικθ  

Κόλποσ  

Μιτρα  
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΓΕΡΟΚΗΠΟΤ         ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 

                                           ΓΑΡΤΕΣ ΑΡΟΛΥΤΗΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

  ΜΑΘΗΜΑ :ΒΙΟΛΟΓΙΑ                                                             ΣΑΞΗ: Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/6/2013                         ΧΡΟΝΟ 2 ΩΡΕ (Βιολογία-  Χθμεία) 

 ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:........................................................................................ 

  ΣΜΗΜΑ:................           ΑΡΙΘΜΟ:..........                      ΒΑΘΜΟΣ:................... 

                                                                Τπογραφι κακθγιτριασ:............................ 

ΜΕΟΣ Α΄: Αποτελείται από τζςςερα(4) κζματα .Κάκε κζμα βακμολογείται με 2,5  

                     μονάδεσ.  Να απαντιςετε ςε ΟΛΑ τα κζματα. 

 

 

Σο εξεταςτικό δοκίμιο αποτελείται από ( 9 ) ςελίδεσ. 

Οι απαντιςεισ να γράφονται πάνω ςτο δοκίμιο, το οποίο κα επιςτραφεί ςτο τζλοσ 

τθσ εξζταςθσ. 

Απαγορεφεται θ χριςθ διορκωτικοφ υγροφ. 

 

ΘΕΜΑ 10 

(α) Να γράψετε το όνομα τθσ πάκθςθσ που δείχνει το ςχιμα.                                                                    

      ........................................................................................... 
                                                                                                                   Μ.0,5 
 (β) Πϊσ μποροφμε να αποφφγουμε τθν πάκθςθ αυτι;   
       .........................................................................................    
                                                                                                                  Μ.0,5 
 
 (γ) Ποια από τισ δφο λεκάνεσ ανικει ςε γυναίκα; Δικαιολογείςτε τθν απάντθςθ ςασ. 
     

 

 

 

 

 

 

 

        ……………………………………………………………………………………………………………………… 

       .............................................................................................................................. 

        ............................................................................................................................. 

M.1,5 

Α Β 



2 
 

 
ΘΕΜΑ 20 

(α) Να αναγνωρίςετε τα ςυςτατικά του αίματοσ που 
      δείχνουν οι αρικμοί 1 μζχρι 3. 
      1.................................................................. 
       
      2.................................................................. 
       
     3................................................................... 

                                Μ.1.5 
  (β) Ποιοσ ο ρόλοσ  των ςυςτατικϊν του αίματοσ 
        με τουσ αρικμοφσ 1 και 2; 
       1 ............................................................................................................................... 
       
      2................................................................................................................................. 

Μ.1 
 
ΘΕΜΑ 30 
 
(α)  Να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα ,γράφοντασ το όνομα του γαμζτθ και το όργανο  
       το  οποίο παράγεται. 
 

Γαμζτθσ Πνομα Γαμζτθ Πργανο Ραραγωγισ 

 
 

Α 

  

 
 

Β 

  

 
Μ.2 

Η διαδικαςία κατά τθν οποία  ενϊνεται ο γαμζτθσ Α με το γαμζτθ Β ονομάηεται 
............................................. και το κφτταρο που προκφπτει ονομάηεται……………………. 

Μ.0,5 
 
ΘΕΜΑ 40 

 
(α) Σο κφτταρο που δείχνει θ διπλανι εικόνα είναι ηωικό ι 
       φυτικό ;......................................................................... 
      Να γράψετε 2 λόγουσ για να δικαιολογιςετε τθν 
       απάντθςθ ςασ.  
     i) …………………………………………………………………………………….. 
     ii) ……………………………………………………………………………………. 
                                                                                                      Μ.1,5 
 (β)  i) Πϊσ ονομάηεται το γενετικό υλικό των ευκαρυωτικϊν  οργανιςμϊν; 
           .............................................................................................................................. 
       ii) ε ποιο οργανίδιο του κυττάρου βρίςκεται;........................................................ 

Μ.1 

 3 2 

1 



3 
 

ΜΕΟΣ Β΄:    Αποτελείται από τζςςερα (4) κζματα. Κάκε κζμα βακμολογείται με 6 μονάδεσ. 
                        Να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτα 3 (τρία).  

ΘΕΜΑ 10 

 
Να μελετιςετε το πιο κάτω ςχιμα και απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 
 
                                                    

 

                                            

 
 

 
 
(α) i)  Να ονομάςετε τα όργανα  που δείχνουν οι αρικμοί 1 και 2 ςτο ςχιμα.       
       
         1…………………………………………………………,    2………………………………………………………… 

   Μ.1 
    ii)  Να  εξθγιςετε πϊσ το ζμβρυο εξαςφαλίηει οξυγόνο και κρεπτικζσ ουςίεσ . 
      …………………………………………………………………………………………………………………………..... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………....... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Μ.1 
(β) Πϊσ ονομάηεται το υγρό που περιζχει το όργανο με τον αρικμό 3 και τι  
      εξαςφαλίηει   ςτο ζμβρυο; 
       …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Μ.1  
(γ) Να  ονομάςετε το όργανο του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ όπου 
       γίνεται θ ανάπτυξθ του εμβρφου………………………………………………………………………… 

Μ.0,5 
        
(δ) i)  Να ονομάςετε τα όργανα  με τα γράμματα Α , Β και Γ   
           ςτο διπλανό ςχιμα.                                    
          Α …………………………………………………… 
          Β  …………………………………………………… 
          Γ ........................................................ 
                                                                  Μ.1.5 
    
     ii) Να εξθγιςετε γιατί θ κρυψορχία μπορεί 
          να προκαλζςει ςτειρότθτα ςε ζνα άνδρα. 
         ………………………………….................................. 
         ………………………………………………….................. 
         ...................................................................................................................... 
         ...................................................................................................................... 

Μ.1 
 

Έμβρυο 

3  2 

 1 

Α 

Β 

Γ 



4 
 

ΘΕΜΑ 20 
 
Να παρατθριςετε τθν εικόνα του κυττάρου και να απαντιςετε τισ ερωτιςεισ που 
ακολουκοφν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (α) Να ονομάςετε τα οργανίδια του κυττάρου που δείχνουν οι αρικμοί 1 μζχρι 4. 
        
       1.......................................................... ,  2........................................................... 
     
       3........................................................... , 4.......................................................... 

     Μ.2 
  (β) Να γράψετε το ρόλο του μζρουσ με  τον αρικμό 5. 
       .................................................................................................................................. 
       .................................................................................................................................. 
       .................................................................................................................................. 

Μ.1 
  (γ) ε ποια οργανίδια του κυττάρου γίνεται: 
       i) Η φωτοςφνκεςθ..................................................................................................... 
      ii) Η ςφνκεςθ των πρωτεϊνϊν.................................................................................... 
      iii) Η παραγωγι ενζργειασ (καφςθ τθσ γλυκόηθσ)...................................................... 

Μ.1,5 
  (δ) Ποιοσ ο ρόλοσ των λυςοςωμάτων;  
        ................................................................................................................................. 
        ................................................................................................................................ 
       Τπάρχουν  λυςοςϊματα ςτο πιο πάνω κφτταρο; ΝΑΙ ι ΟΧΙ................................... 

Μ.1,5 
 

1 2 

5 

4 

3 
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ΘΕΜΑ 30 
  
το παρακάτω ςχιμα φαίνεται ο καρυότυποσ ενόσ ανκρϊπου . Να απαντιςετε ςτισ  
 ερωτιςεισ που ακολουκοφν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(α) Ανικει ςε άντρα ι γυναίκα και γιατί; 
     ...................................................................................................................................     

Μ.1,5 
(β) Πόςα χρωμοςϊματα ζχει ζνα ωάριο; 
     ................................................................................................................................... 

Μ.0,5 
 

(γ) Ποιεσ πλθροφορίεσ μασ δίνει ο καρυότυποσ; 
   i).................................................................................................................................... 
 ii) ........................................................................................................................... 

Μ.2 
 
(δ) Να εξθγιςετε γιατί θ διπλανι εικόνα  
     δείχνει  ηεφγοσ ομόλογων χρωμοςωμάτων. 
    .............................................................. 
    ....................................................... 
    .............................................................. 
    ....................................................... 
     .............................................................. 
    ........................................................ 
 

Μ.1,5 
(ε) Ποιο είναι μεγαλφτερο ζνα χρωμόςωμα ι ζνα γονίδιο; 
    ..................................................................................................................................... 

Μ.0,5 
 

Γονίδια  για  το 

χρϊμα  ματιϊν 

 των μαλλιϊν. 
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ΘΕΜΑ 40 

 
(α) i)   Να ονομάςετε τα οςτά που δείχνουν τα βζλθ 
           ςτο διπλανό ςκελετό.  
          1....................................................................... 
          2....................................................................... 
          3....................................................................... 
          4....................................................................... 
                                                                                     Μ.1 
      
    ii)  Ποια από τα πιο πάνω οςτά ανικουν ςτα μακρά 
         και ποια ςτα πλατιά;   

 
 
 
 

 

 
                  Μ.1 

 
(β) Να  ονομάςτε το είδοσ τθσ άρκρωςθσ που ςυνδζει τα  
      οςτά ςτο ςθμείο Α . 
     ......................................................................................... 
     Σι είδουσ κινιςεισ επιτρζπει; 
     .......................................................................................... 

                                                                                      Μ.1 
 
(γ) Να εξθγιςετε το ρόλο των πιο κάτω: 
     Περιόςτεο……………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     
   Αρκρικόσ χόνδροσ…………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                     Μ.1 

(δ) Να γράψετε δίπλα από τθ κάκε πρόταςθ τθν πάκθςθ που ταιριάηει: 

   i)  Οφείλεται ςτθν ζλλειψθ βιταμίνθσ D ...................................................................... 
  
 ii) Σα οςτά ατροφοφν ,παρουςιάηουν πόρουσ και ςπάηουν εφκολα............................. 
 
 iii) Φκείρονται οι αρκρικοί χόνδροι, οι αρκρϊςεισ παραμορφϊνονται και πονοφν. 
        ............................................................... 
 
 iv) Μετατόπιςθ ι βλάβθ των μεςοςπονδφλιων δίςκων........................................... 

 Μ.2 

 

Μακρά Πλατιά 

 
.................................. 
 
..................................... 

 
................................. 
 
................................. 

A 
1 

4 

  3 

2 
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ΘΕΜΑ 10 
 
(α) το διπλανό ςχιμα να ονομάςετε: 
      i) τα  αιμοφόρα αγγεία με τουσ αρικμοφσ  
          1 και 2 .  
       1................................................................. 
       2......................................................... 

                                                             Μ.1 
    ii) τουσ χϊρουσ τθσ καρδίασ με τουσ αρικμοφσ  
         3 και 4.  
        3.......................................................... 
        4.......................................................... 
                                                                           Μ.1 
 
( β) Εξθγιςτε τθ ςθμαςία τθσ μικρισ κυκλοφορίασ του αίματοσ. 
      ........................................................................................................................... 
      ................................................................................................................... 
      ..................................................................................................................... 

Μ.1,5 
  (γ) Ποιο από τα αιμοφόρα αγγεία Α και Β του 
        διπλανοφ ςχιματοσ δείχνει φλζβα;  
        .......................................................... 
      Να  γράψετε δφο λόγουσ για να  
       δικαιολογιςετε  τθν απάντθςθ ςασ. 
       i)........................................................   
      ii)........................................................ 
                                                                         Μ.1,5 
 
(δ) Να γράψετε τουσ οριςμοφσ των πιο κάτω: 
     Εμβόλια:....................................................................................................... 
     ......................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................ 

 
   Οροί (πχ  αντιτετανικόσ ορόσ) ..................................................................................... 

   .........................................................................................................................                                                                                                                     
Μ.2 

 
(ε) Άτομο με μια ςοβαρι μορφι αναιμίασ, και ομάδα αίματοσ ΑΒ - ρζηουσ αρνθτικό, 
χρειάηεται άμεςα μετάγγιςθ. Ποιεσ ομάδεσ αίματοσ και με ποιο παράγοντα ρζηουσ 
μπορεί θ τράπεηα αίματοσ να χορθγιςει ςτον πιο πάνω αςκενι;  
...................................................................................................................................... 

  Μ.1  

 

ΜΕΟΣ Γ΄:    Αποτελείται από  (2) κζματα. Κάκε κζμα βακμολογείται με 12   μονάδεσ. 
                        Να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτο 1 (ζνα).         
                        

    Ρνεφμονεσ 

1 

2 

4 

3 

Βαλβίδεσ 

Α Β 

*Ρροςοχι!!! Το κζμα ςυνεχίηεται ςτθν επόμενθ ςελίδα. 
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(ςτ) Να εξθγιςετε τισ πιο κάτω πακιςεισ 

       Λευχαιμία................................................................................................................ 

       ................................................................................................................................. 

      Αιμορροφιλία............................................................................................................ 
      .................................................................... .............................................................. 

Μ.2 

(η)  Σι είναι θ ακθροςκλιρωςθ ; ....................................................................................    
       .................................................................................................................................                                              
     Πϊσ μποροφμε να αποφφγουμε τθν πιο πάνω πάκθςθ; Γράψετε δφο τρόπουσ. 
     .................................................................................................................................... 
     ......... ..........................................................................................................................         

Μ.2 

ΘΕΜΑ 20 

 (α) Να ονομάςετε τα όργανα του  
      αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ 
      τθσ γυναίκασ που δείχνουν οι 
      αρικμοί  1-3 ςτο διπλανό ςχιμα. 
      1............................................... 
        
      2............................................... 
        
      3.............................................. 
                                                              Μ.1,5 

  (β) Ποια διαδικαςία δείχνει το γράμμα Α;   
         ……………………. …………………………………                                                  
                                                             Μ.0,5 

 

  (γ) Να ονομάςετε τθ διαδικαςία του καταμινιου κφκλου που παρατθρείται αν δεν  

        γονιμοποιθκεί το ωάριο; Πόςεσ μζρεσ περίπου διαρκεί; 

       .................................................................................................................................. 

       ................................................................................................................................. 

      .................................................................................................................................. 

Μ.1 

(δ) Γιατί ο οργανιςμόσ μασ εξαςκενίηει όταν προςβλθκεί από τον ιό του AIDS; 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Μ.1 

 (ε) Να αναφζρετε  2 τρόπουσ προφφλαξθσ από τον ιό του AIDS κακϊσ και από άλλα   

      νοςιματα που ςχετίηονται με το γεννθτικό ςφςτθμα. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2 

A 1 

3 

Μ.1 

Μ.1 
*Ρροςοχι!!! Το κζμα ςυνεχίηεται ςτθν επόμενθ ςελίδα. 
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(ςτ) Να υπολογίςετε ποιεσ μζρεσ του καταμινιου κφκλου, μια γυναίκα, μπορεί να    

      μείνει ζγκυοσ, αν ζχει ςεξουαλικι επαφι,  δεδομζνου ότι  θ πρϊτθ μζρα του 

      κφκλου τθσ είναι  ςτισ 3 Μαΐου.   Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ.     

  ..................................................................................                                                                                          

  ..................................................................................          

................................................................................ 

   ................................................................................                                                                                            

   ................................................................................                                                                                            

                                         Μ.1,5 

Αν  δεν μείνει ζγκυοσ ςε ποια θμερομθνία προβλζπετε να ζχει τθν επόμενθ ζμμθνθ 
ρφςθ (περίοδο); ...........................................................................................................                                                       

Μ.0,5 
 (η) Να αναφζρετε δφο τεχνθτά μζςα αντιςφλλθψθσ που προςτατεφουν από    
       ανεπικφμθτθ εγκυμοςφνθ. 
      i)................................................................................................................................. 
     ii)................................................................................................................................. 

Μ.1 

 (θ) i) Ο Πζτροσ και θ Μαρία είναι δίδυμα αδζλφια. Σι είδουσ δίδυμα είναι;  
           Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςθ ςασ. 
        ............................................................................................................................... 
        ................................................................................................................................ 

Μ.1 

    ii) Να εξθγιςετε πϊσ δθμιουργικθκαν τα πιο πάνω δίδυμα.  
       .................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................... 

Μ.2 

    ii) Ποιοσ από τουσ δφο γαμζτεσ (ωάριο- ςπερματοηωάριο ) είναι υπεφκυνο για το  

        κακοριςμό του φφλου ςτον άνκρωπο; Εξθγιςτε. 

       ............................................................................................................................... 

       ................................................................................................................................ 

Μ.1 

  

 

 

     
 

ΜΑΙΟΣ 

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ 

  1 2  4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

3 

             ΟΙ ΕΙΗΓΗΣΡΙΕ: 

................................................ 

   Παπαπαναγιϊτου Μάρκα 

 

................................................. 

   Παπαδοποφλου Μαρία 

            Η ΤΝΣΟΝΙΣΡΙΑ 

................................................ 

         τυλιανοφ Μαρία 

 

             Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

................................................. 

       Ιωάννου Νικόλαοσ 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΑ (ΠΑΥΟY) χολική χρονιά 2012 – 2013 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ Γυμνασίου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4 Ιουνίου 2013            
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕ 30 ΛΕΠΣΑ (Βιολογία – Φημεία – Υυσική) 
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ___________________________________________________________ 

ΣΜΗΜΑ: ______________         ΑΡΙΘΜΟ: ____________         ΒΑΘΜΟ:____________   

 

ΜΕΡΟ Αϋ  
Αποτελείται από τζςςερισ ερωτιςεισ. Να απαντθκοφν ΟΛΕ οι ερωτιςεισ. Σο μζροσ 
A’  βακμολογείται με ςυνολικά με 7 μονάδεσ. 
 

1. Από το ςχεδιαγράμμα τθσ καρδίασ, να ονομάςετε τα ακόλουκα μζρθ που τθν αποτελοφν 
βάηοντασ το ςωςτό γράμμα ςτθν τιλθ Ι ςτον παρακάτω πίνακα. (2 Μονάδεσ) 

 

 

 

  

 

  

  

  
   

      
 

 

2. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ πιο κάτω προτάςεισ που αναφζρονται ςτουσ 

μικροοργανιςμοφσ. (2 Μονάδεσ) 

α. Η είςοδοσ ενόσ πακογόνου μικροοργανιςμοφ ςτον οργανιςμό του ανκρϊπου ονομάηεται  

 μόλυνςθ, ενϊ θ εγκατάςταςθ και ο πολλαπλαςιαςμόσ του ονομάηεται _________________ .  

β. Το AIDS είναι μια από τισ ςοβαρότερεσ αςκζνειεσ τθσ εποχισ μασ και οφείλεται ςε ζνα 

μικροοργανιςμό που ανικει ςτθν κατθγορία των _________ .  

 

3. Να αναφζρετε δφο αβιοτικοφσ και δυο βιοτικοφσ παράγοντεσ που μελετοφν οι διάφοροι 
ερευνθτζσ οικολόγοι ςτα οικοςφςτθμα. (2 Μονάδες) 

ΑΒΙΟΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΒΙΟΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

 
 

 

 
 

 

 
4. Με ποιο μθχανιςμό κινοφνται οι τροφζσ ςτο πεπτικό ςφςτθμα; (1 Μονάδα) 

__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

ΣΕΛΟ Αϋ ΜΕΡΟΤ 

Σοποκεςία τιλθ Ι 

Αριςτερόσ Κόλποσ 
 

 

Δεξιά Κοιλία 
 

 

Αριςτερι Κοιλία 
 

 

Δεξιόσ Κόλποσ 
 

 

Η 
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ΜΕΡΟ Βϋ 
Να απαντιςετε  ςτισ τζςςερισ (4) από τισ πζντε (5) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ 
βακμολογείται με 4 μονάδεσ. 
 

1α. Να τοποκετιςτε ςτισ ςωςτζσ κζςεισ τα ονόματα των τφπων των δοντιϊν που λείπουν ςτο 
ακόλουκο ςχεδιάγραμμα. (2 Μονάδες) 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

1β. Να ςυμπλθρϊςετε τα κενά ςτισ παρακάτω προτάςεισ. (2 Μονάδες) 

i. Βρίςκονται ςτο μπροςτινό μζροσ των ςιαγόνων. Σε κάκε ςιαγόνα υπάρχουν τζςςερα δόντια 

αυτοφ του είδουσ. Ο ρόλοσ τουσ είναι να _______________ ι αλλιϊσ να κόβουν τθν τροφι.  

ii. Ο κατατεμαχιςμόσ τθσ τροφισ ςτθ ςτοματικι κοιλότθτα του ανκρϊπινου οργανιςμοφ,  

γίνεται ______________  με τθ βοικεια των δοντιϊν. Η διαδικαςία αυτι είναι γνϊςτθ και 

ςαν μθχανικι πζψθ.  Παρομοίωσ ςτθ διαδικαςία τθσ πζψθσ ςε διάφορα μζρθ του πεπτικοφ 

ςυςτιματοσ, όπωσ θ ςτοματικι κοιλότθτα, ςτομάχι, και ζντερα θ διάςπαςθ τθσ τροφισ 

επιτυγχάνεται με τθ χριςθ ενηφμων και θ διαδικαςία αυτι είναι γνωςτι ςαν ____________  

πζψθ. 

iii. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των δοντιϊν ςε ζνα ενιλικα που απουςιάηουν οι φρονιμίτεσ πρζπει να 

είναι _____ δόντια. 

2α. Να αντιςτοιχίςετε τουσ ανάλογουσ αρικμοφσ των ςυςτατικϊν του αίματοσ με τα ονόματά τουσ 

ςτθ τιλθ Ι. (1 Μονάδα) 

 

 
 

 
 
 

 
 

Σμιματα τιλθ Ι 

Πλάζμα 

 

 

Ερσθρά Αιμοζθαίρια 

 

   3 

Λεσκά Αιμοζθαίρια 

 

 

1 

2 

3 

ΚΑΣΩ ΙΑΓΟΝΑ ΦΡΟΝΙΜΙΣΕ 

ΣΟΜΕΙ 

ΑΝΩ ΙΑΓΟΝΑ 
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2β. Ποια ομάδα αίματοσ λζγεται πανδότθσ και γιατί; (1 Μονάδα) 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
2γ. Ποια ομάδα αίματοσ λζγεται πανδζκτθσ και γιατί;  (1 Μονάδα) 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2δ. ε ποια ομάδα αίματοσ δίνει αίμα θ ομάδα Α εκτόσ από τον εαυτό τθσ; (1 Μονάδα)  
__________________________________________________________________________________ 

 

3α. Να τοποκετιςτε ςτισ ςωςτζσ κζςεισ τα ονόματα των οργανιδίων του φυτικοφ κυττάρου που 
λείπουν ςτο ακόλουκο ςχεδιάγραμμα. (2 Μονάδες) 

 

 

 

 

 

 
3β. Να απαντιςετε ΩΣΟ ι ΛΑΘΟ ςτισ παρακάτω προτάςεισ που αφοροφν τα οργανίδια 1 και 2  
φυτικοφ κυττάρου. (2 Μονάδες) 
ΟΡΓΑΝΗΓΗΟ 1 ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ 

Αποηελεί αποθήκη νερού, αλάτων και άλλων οσσιών τοσ υστικού κσττάροσ 

 

 
 

Βοηθά ζηη ρύθμιση της πίεσης ποσ αζκείηαι από ηον αημοζθαιρικό αέρα 

 

 

ΟΡΓΑΝΗΓΗΟ 2 ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ 

σνανηάηαι μόνο ζε θσηικά κύηηαρα ζηα πράσινα μέρη των υστών 

 

 

Γεσμεύει μέρος της υωτεινής ενέργειας τοσ ήλιοσ ηην οποία και αποθηκεύει 

σε πρωτεΐνες 

 

 

4. Δφο μακθτζσ κζλουν να εκτιμιςουν τον πλθκυςμό των φυτϊν Ωτάνκοσ (Otanthus maritimus) 

που εντόπιςαν ςε μία περιοχι Χ ςτθν ακτι τθσ Λάρασ ςτον Ακάμα. Πιο κάτω δίνεται θ 

μεκοδολογία που ακολοφκθςαν οι δφο μακθτζσ. 

Μεκοδολογία που ακολοφκθςαν οι μακθτζσ για να εκτιμιςουν τον αρικμό των φυτϊν Ωτάνκοσ. 

 Οριοκζτθςαν τθν περιοχι μελζτθσ Χ με ςχοινί και είχε εμβαδό ίςο με 500 m
2
. 

 Χρθςιμοποίθςαν τετράγωνα πλαίςια με εμβαδό 1 m
2
 για να καταγράψουν τον αρικμό των φυτϊν 

Ωτάνκοσ που βρίςκονταν μζςα ςτο κάκε πλαίςιο. 

 Στθν οριοκετθμζνθ περιοχι μελζτθσ των 500 m
2
 τοποκζτθςαν, τυχαία, 10 πλαίςια. 

 Ονόμαςαν τα 10 πλαίςια Α ζωσ Κ και μζτρθςαν τον αρικμό των φυτϊν Ωτάνκοσ ςε κάκε πλαίςιο. 

 Κατζγραψαν τα αποτελζςματά τουσ ςτον παρακάτω Πινάκα. Στον Πίνακα φαίνεται ο αρικμόσ των 

φυτϊν Ωτάνκοσ που καταγράφθκε ςε κάκε πλαίςιο. 

 

 

ΠΛΑΗΗΟ Α Β Γ Γ Δ Ε Ζ Θ Η Κ 

ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΣΩΝ 2 3 4 1 5 2 4 2 3 4 

Οργανίδιο 1: 

Οργανίδιο 2: 
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4α. Να εξθγιςετε γιατί οι επιςτιμονεσ μελζτθςαν τον πλθκυςμό  των φυτϊν Ωτάνκοσ με μόνο 

μικρά δείγματα εμβαδοφ 1 m2; (1 Μονάδα) 

__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

4β. Πωσ ονομάηεται θ επιφάνεια του οικοςυςτιματοσ τθν οποία επιλζγουν από το ςφνολο, για να 

χρθςιμοποιθκεί ωσ δείγμα; (1 Μονάδα) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

4γ. Να περιγράψετε τθ μεκοδολογία που κα ακολουκοφςατε για να  καταμετριςετε τθ 

κερμοκραςία και τθ βροχόπτωςθ ςτθ περιοχι Χ.  (2 Μονάδες) 

__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

5α. Να τοποκετιςτε ςτισ ςωςτζσ κζςεισ τα ονόματα των οργάνων του πεπτικοφ ςυςτιματοσ ςτο 
ακόλουκο ςχεδιάγραμμα. (2 Μονάδες) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5β. Να αντιςτοιχίςετε, όπωσ φαίνεται ςτο παράδειγμα, τα όργανα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ που 
φαίνονται ςτθ τιλθ Α με τισ λειτουργίεσ, που αυτά κάνουν, ςτθ τιλθ Β. (2 Μονάδες)  
 
 

Α/Α τιλθ Α  Α/Α τιλθ Β 

1. Στοματικό κοιλότητα  Α. Πϋψη πρωτεϊνών 

2. Λεπτό ϋντερο  Β. Μϊςηςη 

3. Στομϊχι  Γ. Κατϊποςη 

4. Οιςοφϊγοσ  Δ. Αποβολό κοπρϊνων 

5. Πρωκτόσ  Ε. Απορρόφηςη 

 ΣΕΛΟ ΒϋΜΕΡΟΤ 
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ΜΕΡΟ Γϋ  
Να απαντιςετε ςτθ μία (1) από τισ δφο (2) ερωτιςεισ. Κάκε ορκι απάντθςθ 
βακμολογείται με 10 μονάδεσ.  
 

1α. Να αντιςτοιχίςετε τουσ ανάλογουσ αρικμοφσ των τμθμάτων του ηωικοφ κυττάρου με τα 
ονόματά τουσ ςτθ τιλθ Ι. (Υπάρχουν περιςςότεροι αριθμοί)  (4 Μονάδεσ)  

  

 
 
1β. Να αντιςτοιχίςετε τα οργανίδια του ηωικοφ κυττάρου από τθ ςτιλθ Ι με το ρόλο που 
επιτελοφν ςτθ τιλθ ΙΙ, τοποκετϊντασ το ςωςτό αρικμό ςτο αντίςτοιχο τμιμα. (Υπάρχουν 

περιςςότερα οργανιδια) (4 Μονάδεσ) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τιλθ ΙΙ(Λειτουργία οργανιδίων) Αρικμόσ 

Λεπτό περίβλθμα που περιβάλλει κάκε είδουσ κυττάρου. Η 
δομι αυτι είναι φτιαγμζνθ από χθμικζσ ουςίεσ, κυρίωσ λιπίδια 
και πρωτεΐνεσ. Είναι μια τεράςτια επιφάνεια που ενϊ ξεχωρίηει 
το εςωτερικό του κυττάρου, από το εξωτερικό περιβάλλον του. 
Επιτρζπει τθν επικοινωνία με άλλα κφτταρα.  Ακόμθ επιτρζπει 
επιλεκτικά μόνο ςε οριςμζνεσ ουςίεσ να ειςζρχονται και να 
εξζρχονται από το κφτταρο. 

 

Χϊροσ ανάμεςα ςτθ πλαςματικι μεμβράνθ και το πυρινα. 
Περιζχει όλα τα οργανίδια του κφτταρου. 

 

Περιβάλλεται από διπλι μεμβράνθ (πυρθνικι) με πόρουσ. 
Περιζχει το γενετικό υλικό (DNA) με τθ μορφι νθματίων 
χρωματίνθσ. Τα DNA διατθροφν ςτισ δφο αλυςίδεσ τουσ τισ 
πλθροφορίεσ για να ελζγχουν τθ δομι, τθν ανάπτυξθ και τισ 
λειτουργίεσ τόςο του ίδιου του κυττάρου όςο και ολόκλθρου 
του οργανιςμοφ. Από τα DNA δθμιουργοφνται ςτον πυρινα 
διάφορα είδθ RNA.  

 

Περιβάλλεται από διπλι μεμβράνθ, μια εξωτερικι με ομαλι 
επιφάνεια και μια εςωτερικι με αναδιπλϊςεισ. Ανάμεςα ςτισ 
δφο μεμβράνεσ ςχθματίηεται χϊροσ που ονομάηεται 
μεςομεμβρανικόσ χϊροσ.  
Με τθ βοικεια του οξυγόνου και ειδικϊν ενηφμων* μετά από 
καφςθ κρεπτικϊν ουςιϊν (ςακχάρων, λιπιδίων και πρωτεϊνϊν) 
προμθκεφει με ενζργεια ολόκλθρο το κφτταρο.  

 

 τιλθ Ι 

(Οργανίδια) 

1 Πυρινασ 

2 Κυτταρόπλαςμα 

3 Μιτοχόνδρια 

4 Κυτταρικι μεμβράνθ 

5 Χυμοτόπιο 

6 Χλωροπλάςτεσ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

Οργανίδια τιλθ Ι 

Πυρινασ 
 

 

Πλαςματικι Μεμβράνθ 
 

 

Κυτταρόπλαςμα 
 

 

Μιτοχόνδρια 
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1γ. Να γράψετε δυο ομοιότθτεσ και δυο διαφορζσ μεταξφ ηωικοφ και φυτικοφ κυττάρου. 

 (2 Μονάδεσ) 

ΟΜΟΙΟΣΗΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕ 

 
 

 

 
 

 

 

 

2. Η διάςπαςθ των μακρομορίων ςε μικρομόρια, μζςα ςτον γαςτρεντερικό ςωλινα, γίνεται μόνο 
με τθ βοικεια ειδικϊν πρωτεϊνϊν, των πεπτικϊν ενηφμων που παράγονται από ειδικά κφτταρα 
διαφόρων οργάνων του πεπτικοφ ςυςτιματοσ. 
 

2α. το πιο κάτω μοντζλο παρουςιάηεται ο τρόποσ λειτουργίασ ενόσ πεπτικοφ ενηφμου. Να 
ονομάςετε τι περιγράφουν οι περιοχζσ 1 μζχρι 4 ςτο ακόλουκο ςχεδιάγραμμα. 
(4 Μονάδεσ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2β. Ποιοσ πιςτεφετε ότι είναι ο ρόλοσ τθσ περιοχισ 1;   (1 Μονάδα) 

__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
  
2γ. Να εξθγιςετε, με βάςθ το μοντζλο, ποφ οφείλεται θ ιδιότθτα των ενηφμων να μποροφν να 

λειτουργιςουν πάνω από μια φορά. (2 Μονάδεσ) 

__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Αρικμόσ Περιοχι 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
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2δ. Να ςυμπλθρϊςετε τον πιο κάτω πίνακα που αναφζρεται ςε πλθροφορίεσ που αφοροφν 
μερικά από τα κυριότερα πεπτικά ζνηυμα που δρουν ςτο γαςτρεντερικό μασ ςωλινα. 
(3 Μονάδεσ) 
 
ΠΕΠΣΙΚΟ ΕΝΖΤΜΟ ΟΡΓΑΝΟ ΟΠΟΤ 

ΓΙΝΕΣΑΙ Η ΔΙΑΠΑΗ 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΝΖΤΜΟΤ 

ΑΡΧΙΚΑ 
ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 

ΣΕΛΙΚΑ 
ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΑ 

 

ΠΔΨΗΝΖ 

 

 

ΣΟΜΑΧΙ 
  

 
 

ΑΜΙΝΟΞΕΑ 

 

ΝΟΤΚΛΔΑΖ 

 

 

ΛΕΠΣΟ ΕΝΣΕΡΟ 
  

DNA - RNA 
 

 

ΘΡΤΨΗΝΖ 

 

  

ΠΑΓΚΡΕΑ 
 

ΠΡΩΣΕΪΝΕ 
 

 

 

 

 

ΣΔΛΟ 
 

Ειςθγθτζσ    υντονιςτισ                  Διευκφντρια 

____________________  ___________________  ____________________ 

Ζζνιοσ Ανδρζασ      Νικολαΐδθσ τζλιοσ (Β.Δ.)  Δρ Ειρινθ Κουκάν 

 

____________________ 

Χριςτοδοφλου Γιϊργοσ     

              

____________________ 

Γεωργίου Ελίτα 
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ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΕΟΚΕΠΑΣΗ                                         ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2012-2013 

ΓΡΑΠΣΕ ΑΠΟΛΤΣΗΡΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 

ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  03-06-2013 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕ (υνολικι ϊρα εξζταςθσ για Ανκρωπολογία-Βιολογία και Χθμεία) 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ................................................................................................ 

TMHMA: …………………………………..  ΑΡΙΘΜΟ: .........................        BΑΘΜΟ:  

 ΤΠΟΓΡΑΦΗ: .............................. 

 

ΜΕΡΟ Α: Να απαντιςετε και ςτα ΣΕΕΡΑ κζματα. Κάκε κζμα βακμολογείται με 2,5 

μονάδεσ. (φνολο 10 μονάδεσ, 10/40) 

 

ΘΕΜΑ 1ον: 

Α) Να αναγνωρίςετε ςτο πιο κάτω ςχιμα τουσ αρικμοφσ 1,2 και 3 που δείχνουν τα ζμμορφα 

ςυςτατικά του αίματοσ (Μον. 1,5) 

 

 

                                                                                         1. …………………………………………………………….. 

                                                                                         2. ……………………………………………………………. 

                                                                                         3. …………………………………………………………….. 

 

   

 

Β) Να αναφζρετε το ρόλο των ςυςτατικϊν του αίματοσ με τουσ αρικμοφσ  1 & 3. (Μον. 1) 
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ΘΕΜΑ 2ον : 

Α) Να γράψετε τρεισ λειτουργίεσ του ερειςτικοφ ςυςτιματοσ (Μον. 1,5) 

 

 

 

 

 

 

Β) Να αναφζρετε τα τέςςερα κυρτϊματα τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ (Μον. 1) 

  1. ................................................,   2. ..........................................,     

  3...................................................,  4. ........................................... 

 

ΘΕΜΑ 3ον: 

ασ δίνονται οι πιο κάτω χθμικζσ ενϊςεισ που αποτελοφν μζροσ τθσ ςφςταςθσ ενόσ 

κυττάρου. 

(Πρωτεΐνεσ, υδατάνκρακεσ, νερό, νουκλεινικά οξζα, λιπαρζσ ουςίεσ). Να τοποκετιςετε τθν 

κατάλλθλθ χθμικι ζνωςθ ςτθν πρόταςθ που αντιςτοιχεί. (Μον. 2,5) 

Α. Αποτελοφνται από μικρότερα μόρια που ονομάηονται αμινοξζα. …………………………………… 

Β. το ανκρϊπινο ςϊμα βρίςκεται ςε ποςοςτό περίπου 70% ……………………………………………… 

Γ.  Σα χρωμοςϊματα αποτελοφνται κατά ζνα μεγάλο ποςοςτό από αυτά. ………………………… 

Δ. Μπορεί να είναι απλοί όπωσ θ γλυκόηθ ι ςφνκετοι όπωσ το άμυλο. ……………………………… 

Ε. Είναι εφεδρικά ενεργειακά υλικά του κυττάρου. …………………………………………………………… 

 

ΘΕΜΑ 4ον : 

Σο άτομο Α ζχει γονότυπο ΜΜ και το άτομο Β ζχει γονότυπο Μμ. 

Μ= γονίδιο για  το μαφρο χρϊμα μαλλιϊν (επικρατζσ) 

Μ= γονίδιο για το ξανκό χρϊμα μαλλιϊν (υπολειπόμενο) 
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Α)  Ποιο από τα άτομα Α και Β είναι ομόηυγο και ποιο ετερόηυγο; (Mον. 2) 

 

 

 

 

Β) Σι χρϊμα μαλλιϊν ζχει το άτομο Β; (Μον. 0.5) 

 

 

 

ΜΕΡΟ Β: Να απαντιςετε ςτα ΣΡΙΑ από τα τζςςερα κζματα. Κάκε κζμα βακμολογείται με 6 

μονάδεσ. (φνολο 18 μονάδεσ, 18/40) 

 

ΘΕΜΑ 1ον  : 

το πιο κάτω ςχιμα φαίνεται το γεννθτικό ςφςτθμα μιασ εγκφου γυναίκασ. 

 

 

 

Α) Να ονομάςετε τα μζρθ που δείχνουν οι αρικμοί 1 μζχρι 6 (Μον. 3) 

1. …………………………………………………             4. …………………………………………………. 

2. ………………………………………………..              5. …………………………………………………. 

3. ………………………………………………..              6. …………………………………………………. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 5 

6 
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Β) ε τι χρθςιμεφουν τα μζρθ με τουσ αρικμοφσ 3 και 5; (Mον. 1) 

 

 

 

 

Γ) ε ποιο από τα όργανα του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ : (Mον. 2) 

I. Παράγονται τα ωάρια;  ........................................................................... 

II. Γίνεται θ γονιμοποίθςθ του ωαρίου; ..................................................... 

III. Aναπτφςςεται το ζμβρυο ; ..................................................................... 

IV. Παράγονται οι ορμόνεσ οιςτραδιόλθ  και προγεςτερόνθ ; 

................................................................. 

 

ΘΕΜΑ 2ον : 

A) το πιο κάτω ςχιμα όπου απεικονίηεται θ ςφνδεςθ των οςτϊν με διάρκρωςθ να 

γράψετε τι δείχνουν οι αρικμοί 1 μζχρι 4. (Μον. 2) 

 

4 

         1 2           

1. ……………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………….. 

 

 

     Β) ε τι χρθςιμεφουν τα μζρθ με τουσ αρικμοφσ 3 και 4; ( Μον. 1,5) 

 

 

 

 

      

 

3 
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Γ) Να αναφζρετε δφο οςτά του ςϊματοσ μασ που ςυνδζονται μεταξφ τουσ με διάρκρωςθ 

και να εξθγιςετε τι είδουσ κινιςεισ κάνουν τα οςτά ςϋ αυτό το είδοσ τθσ ςφνδεςθσ; (Μον.2) 

 

 

 

 

Δ) υμπλθρϊςτε τθν πρόταςθ. (Μον. 0.5) 

Ο τρόποσ ςφνδεςθσ των οςτϊν του κρανίου ςτον οποίο δεν επιτρζπεται καμμία κίνθςθ 

ονομάηεται …………………………………………………………….. 

 

ΘΕΜΑ 3ον : 

Α) Η παρακάτω εικόνα δείχνει ζνα κφτταρο. Να γράψετε τα μζρθ του κυττάρου που 

δείχνουν οι αρικμοί 1 μζχρι 6. (Μον. 1,5) 

 1                                        2                 5     1. ……………………………………………………………………… 

                                                                      2. …………………………………………………………………….. 

                                                                      3. …………………………………………………………………….. 

                                                                      4. …………………………………………………………………….. 

                                                                      5. …………………………………………………………………….. 

 3                             4                    6              6. …………………………………………………………………….. 

 

Β) Σο κφτταρο είναι είναι ηωικό ι φυτικό; Nα αναφζρετε δυο χαρακτθριςτικά του κυττάρου 

που να δικαιολογοφν τθν απάντθςθ ςασ. (Μον. 1,5) 

 

 

 

 

Γ) ασ δίνονται τα εξισ μζρθ του κυττάρου (Πυρινασ, χυμοτόπιο, ριβοςϊματα ,   

χλωροπλάςτεσ). υμπλθρϊςτε τισ προτάςεισ. (Μον. 2) 

 Είναι υπεφκυνα για τθ ςφνκεςθ των πρωτεϊνϊν …………………………………………………… 

 Περιζχει το γενετικό υλικό DNA ............................................................................... 
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 Οργανίδια ςτα οποία γίνεται θ λειτουργία τθσ φωτοςφνκεςθσ. ………………………….. 

 Αποκικεσ κρεπτικϊν ουςιϊν για το φυτικό κφτταρο. …………………………………………… 

 

Δ) ε ποια οργανίδια του κυττάρου γίνεται θ παραγωγι ενζργειασ;  Γιατί τα μυϊκά κφτταρα 

ζχουν περιςςότερα από αυτά τα οργανίδια ςε ςχζςθ με τα κφτταρα τθσ επιδερμίδασ; 

(Μον.1) 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 4ον  : 

Α) Δϊςτε τουσ πιο κάτω οριςμοφσ: (Μον. 3) 

α)  Ομόλογα χρωμοςώματα 

 

 

 

 

β)  Φυλετικά χρωμοςώματα 

 

 

 

 

γ)  Αυτοςωμικά χρωμοςώματα 
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Β) Ζνασ οργανιςμόσ ζχει ςτα ςωματικά του κφτταρα 24 χρωμοςϊματα. 

I. Με ποιο είδοσ κυτταρικισ διαίρεςθσ προκφπτουν τα γεννθτικά κφτταρα αυτοφ του 

οργανιςμοφ και πόςα χρωμοςϊματα κα ζχει το κακζνα; (Μον. 1) 

 

 

 

 

II. Aν ζνα ςωματικό κφτταρο του πιο πάνω οργανιςμοφ διαιρεκεί με μίτωςθ, πόςα 

κφτταρα κα προκφψουν και πόςα χρωμοςϊματα κα ζχει το κακζνα; (Mον. 1) 

 

 

 

Γ) Τπογραμμίςτε το ςωςτό. (Μον. 1) 

    Σα ςωματικά κφτταρα του ανκρϊπου είναι διπλοειδι / απλοειδι κφτταρα. 

 

ΜΕΡΟ Γ:  Να απαντιςετε ςτο ΕΝΑ  από τα δφο κζματα. Κάκε κζμα βακμολογείται με 12 

μονάδεσ. (φνολο 12 μονάδεσ, 12/40) 

 

ΘΕΜΑ 1ον   : 

Α) Να ονομάςετε τα μζρθ τθσ καρδιάσ.  (Μον. 5) 

 

1. …………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………….. 

7. …………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………… 

10. …………………………………………………………… 
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Β) Να γράψετε τρεισ διαφορζσ αρτθριϊν και φλεβϊν. (Μον. 3) 

 

 

 

 

 

 

Γ) Να αναφζρετε μια (1) πάκθςθ που ςχετίηεται με τα πιο πάνω αγγεία. (Μον. 1) 

 

 

Δ) Πϊσ λζγονται τα αγγεία που βρίςκονται ςτο τζλοσ των αρτθριϊν και ςτθν αρχι των 

φλεβϊν. (Μον. 1) 

 

 

Ε) Ποιοσ χϊροσ τθσ καρδιάσ ζχει παχφτερο μυϊκό τοίχωμα και γιατί ; (Mον. 2) 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ον : 

 Σο γονίδιο για το πράςινο χρϊμα ματιϊν είναι υπολειπόμενο, ενϊ το γονίδιο για το 

καςτανό χρϊμα ματιϊν είναι επικρατέσ.   Άντρασ με καςτανό χρϊμα ματιϊν παντρεφτθκε 

γυναίκα με επίςθσ καςτανά μάτια. Απόκτθςαν παιδιά με καςτανά και πράςινα μάτια. 

 

Α) Να ςυμβολίςετε τα γονίδια για το καςτανό και πράςινο χρϊμα ματιϊν. (Μον. 2 ) 
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Β) Ποιοι είναι οι γονότυποι των γονζων; (Μον. 2) 

 

     Πατζρασ :  ........................................................ 

     Μθτζρα :  ......................................................... 

 

Γ) Να γίνει θ ςχετικι διαςταφρωςθ και να γράψετε τθ γονοτυπικι και φαινοτυπικι 

αναλογία τθσ επόμενθσ γενιάσ. (Μον. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ) Ποιοσ νόμοσ του Mendel ιςχφει ςτθν πιο πάνω διαςταφρωςθ; Να τον διατυπϊςετε.   

(Μον. 2) 
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Ε) Να δϊςετε τουσ εξισ οριςμοφσ :  (Μον.2) 

 

 Επικρατζσ γονίδιο : 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Τπολειπόμενο γονίδιο : 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

Ειςθγιτριεσ:                                        υντονιςτισ Β.Δ                                       Διευκυντισ 

Φιλίππου Μαρία ………………………        …………………………………….               …………………………………. 

Ανδρεάδθ Κατερίνα …………………..     Χριςτόδουλοσ Χριςτοδοφλου           Όμθροσ Ομιρου 

 



 

 

ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΙ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΟΛΔΜΙΟΤ             

Υ. ΥΡΟΝΙΑ 2012-2013 

  

Γξαπηέο Απνιπηήξηεο Δμεηάζεηο Ινπλίνπ 2013 

ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 

ΣΑΞΗ Γ΄  ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

Γηάξθεηα: 2 ώξεο                                           Ηκεξνκελία : 05/06/2013 

 

Ολνκαηεπώλπκν : ...................................................................................... 

 

 Σκήκα :   ……………..                                       Αξηζκόο ζειίδωλ :  11 

 

ΜΔΡΟ Α΄ 
Να απαληήζεηε θαη ζηα 4 (ηέζζεξα ) ζέκαηα . Κάζε ζέκα βαζκνινγείηαη κε 2,5 

κνλάδεο. 

 

Θέκα 1
νλ

  

 

 Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 5 

ζην πην θάησ ζρήκα                                                                                 (κνλ. 2.5)  

 

Θέκα 2
νλ

  

 

Να γξάςεηε δίπια από ηα δεδνκέλα  ηε ιέμε ή θξάζε από ηα πην θάησ πνπ ηαηξηάδεη  

πην πνιύ : Οκόδπγα άηνκα, εηεξόδπγα άηνκα, θαηλόηππνο , γνλόηππνο, 

αιιειόκνξθα .                                                                                            (κνλ.2.5)                  

                              
i. Αα     ………………..……………………………….. 

ii. ΚΛ , Μκ,  ……………………………………………. 

iii. Μαύξα καιιηά  ……………………………………… 

iv. ΜΜ, λλ, ΚΚ,   ……………………………………….. 

v. Μ, κ  ………………………………………………….. 

1 

 Βαζκός 

 

Τπνγξαθή 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. …………………………....... 

4. …………………………….... 

5. …………………………….... 

 

 



 

2 

 

Θέκα 3
νλ

  

 

Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα βάδνληαο έλα (+) ζηελ θαηάιιειε ζηήιε .                                                                                                     

                                                                                                                    (κνλ.2.5) 

 

Οζηά Πιαηηά Μαθξά Βξαρέα (θνληά) 

πόλδπινο     

Κλήκε    

Βξαρηόλην    

Μεησπηαίν    

Δπηγνλαηίδα     

 

Θέκα 4
νλ

  

 

ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο λα ζπκπιεξώζεηε ηα θελά κε ηηο ζσζηέο ιέμεηο.   

                                                                                                               (κνλ.2.5) 

 Σα ιεπθά αηκνζθαίξηα βνεζνύλ ζηελ  ........................... ηνπ νξγαληζκνύ. 

 Σα εξπζξά αηκνζθαίξηα είλαη ππεύζπλα γηα ηε κεηαθνξά ηνπ  

....................................  ζηα θύηηαξα. 

 Σα αηκνπεηάιηα ζπκβάινπλ ζηελ   ........................... ηνπ αίκαηνο. 

 Σν ππνθίηξηλν πγξό ηνπ αίκαηνο νλνκάδεηαη .................................. 

 Σν αίκα θηλείηαη από ηνλ δεμηό θόιπν ηεο θαξδηάο ζηε 

................................................. ηεο θαξδηάο. 

 

ΜΔΡΟ Β΄ 
Από ηα 4 (ηέζζεξα) ζέκαηα  λα απαληήζεηε ζηα 3 (ηξία). Κάζε ζέκα 

βαζκνινγείηαη κε 6(έμη) κνλάδεο. 

 

Θέκα 1
νλ

  

 

I. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πην θάησ πίλαθα :                                (κνλ.2.6) 

Οκάδεο αίκαηνο  Γίλεη αίκα ζηηο νκάδεο 

αίκαηνο ... 

Παίξλεη  αίκα από ηηο νκάδεο 

αίκαηνο ........ 
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II. Πνηα  νκάδα αίκαηνο νλνκάδεηαη παλδόηεο θαη γηαηί ;                 (κνλ.0.4) 

............................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

III. Μηα ζηαγόλα αίκαηνο κόιηο παξέιαβε νμπγόλν από ηνπο πλεύκνλεο θαη ζέιεη λα 

ην κεηαθέξεη ζηα θύηηαξα ησλ νξγάλσλ ηνπ ζώκαηνο πνπ έρνπλ αλάγθε. 

Υάζεθε  όκσο θαη δελ μέξεη πνην δξόκν λα αθνινπζήζεη. Μπνξείηε λα ηελ 

βνεζήζεηε λα θάλεη ζσζηά ηε δνπιεηά ηεο; Γηα ην ζθνπό απηό λα ζρεδηάζεηε 

ηελ πνξεία ηεο κε ηα θαηάιιεια βέιε .   

                                                                                                         (κνλ.2) 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Πνηνο είλαη ν ξόινο  ηεο ζηεθαληαίαο αξηεξίαο;                             (κνλ.0.5) 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

V. ε πνηα θνηιία ην ηνίρσκα είλαη παρύηεξν, ζηελ αξηζηεξή ή ζηε δεμηά θαη γηαηί;                                                                                                     

                                                                                                                  (κνλ.0.5) 

............................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

Θέκα 2
νλ

  

 

I.    α) Ση νλνκάδνπκε Μεηαβνιηζκό ;                                                     (κνλ.1) 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

  β) Πόζνο είλαη ν αξηζκόο ησλ κόληκσλ δνληηώλ θαη ζε πνηεο θαηεγνξίεο 

δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηελ κνξθή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο;               (κνλ.1) 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
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II.  Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ηνπ πην  θάησ πίλαθα :                    (κνλ.3) 

 

ΤΓΡΑ  ΟΡΓΑΝΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΟΡΓΑΝΟ 

ΓΡΑΗ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΓΡΑΗ  

άιην    

Υνιή    

Γαζηξηθό 

πγξό 

   

Παγθξεαηηθό 

πγξό  

   

 

III. Γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα ηξεθόκαζηε κε θπηηθέο ίλεο αθνύ δελ πέπηνληαη θαη δελ 

απνξξνθνύληαη   ;                                                                                       (κνλ.1) 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Θέκα 3
νλ

  

 

i. Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ πξνθαξπσηηθνύ θη επθαξπσηηθνύ θπηηάξνπ.                                                                                         

                                                                                                                (κνλ.1 ) 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

ii. Να εμεγήζεηε ηη είλαη ηα ελδνζπόξηα.                                                (κνλ. 1) 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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iii. (α) Να βάιεηε ηα κέξε ζην πην θάησ θύηηαξν                                          (κνλ.1.25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) ε πνηα θαηεγνξία νξγαληζκώλ αλήθεη ην πην πάλσ θύηηαξν;     (κνλ. 0.25) 

............................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

(γ) Να γξάςεηε ην ξόιν ησλ νξγαληδίσλ 4  θαη 3.                               (κνλ. 2) 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

(δ) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ  ξηβνζσκάησλ ;                                         (κνλ. 0.5) 
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

5. 

................................ 

4. ............................... 
2 . 

.............................................. 

3. 

.........................................

....... 

1.  ................................................ 
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Θέκα 4
νλ

  

 

I. α) Πνηεο παζήζεηο απεηθνλίδνληαη ζηα πην θάησ ζρήκαηα :       (κνλ.0.75)               

                Α                                             Β                              Γ 
                        

 

 

 

        

                                                                            
 

 

 

 

 

  

ρήκα Α ............................    ρήκα Β..............................   ρήκα Γ .................... 

 

 

β) Ση αιιαγέο ζπκβαίλνπλ ζηα θπξηώκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζην ζρήκα Α θαη 

ζην ζρήκα Β.                                                                                                   (κνλ.1) 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

II. α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε πνπ απεηθνλίδνληαη ζην πην θάησ ζρήκα .            (κνλ.1)   

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Ση νλνκάδνπκε άξζξσζε  ;                                                              (κνλ.0.25)                                                  

………………………………………………………………………………..............

......................................................................................................................................

. 

1 

3

 1  

2 

4 

1 ............................................................ 

2 ............................................................ 

3 ............................................................ 

4 ........................................................... 
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III. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ζπδεπθηηθνύ ρόλδξνπ θαη πνηνο ν ξόινο ηνπ 

πεξηόζηενπ;                                                                                                                  (κνλ.1)   

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………............................... 

IV.    Να αλαθέξεηαη δύν  ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελδύκσλ.                         (κνλ.0.5) 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

V. Ση είλαη ν Καξπόηππνο ;                                                                        (κνλ.0.5) 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

VI. Ση είλαη ε θξπςνξρία , ηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη πώο ζεξαπεύεηαη;    (κνλ.1) 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 
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ΜΔΡΟ Γ΄ 

Από ηα  2 (δύν) ζέκαηα  λα απαληήζεηε ζην  1 (έλα ). Κάζε ζέκα 

βαζκνινγείηαη κε 12(δώδεθα) κνλάδεο.  
 

Θέκα 1
ν
  

I. Να πεξηγξάςεηε ηνλ 1
ν
 λόκν ηνπ Mendel.                                                (κνλ.1) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….................................... 

II. Γηπινεηδέο θύηηαξν ελόο νξγαληζκνύ έρεη 66 ρξσκαηνζώκαηα. Να ζπκπιεξώζεηε 

ηνλ πην θάησ πίλαθα ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαθνξέο κίησζεο θαη κείσζεο.    

                                                                                                                           (κνλ.2.5)                                                          

 

 

III. ε ηη δηαθέξνπλ νη απινεηδείο νξγαληζκνί από ηνπο δηπινεηδείο;                  (κνλ.1.5) 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

IV.  (α) Μηα γπλαίθα κε θαθέ κάηηα είλαη παληξεκέλε κε γαιαλνκάηε άληξα. Να δείμεηε 

κε δηαζηαύξσζε πνηεο είλαη νη πηζαλόηεηεο λα απνθηήζνπλ παηδί κε θαθέ κάηηα, αλ 

μέξεηε όηη ε γπλαίθα είλαη εηεξόδπγε θαη ην γνλίδην πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ην 

γαιάδην ρξώκα καηηώλ είλαη ππνιεηπόκελν.                                                  (κνλ.3)                                                             

 

Αξηζκόο 

ρξωκαηνζωκάηωλ 

δηπινεηδνύο 

θπηηάξνπ 

Αξηζκόο 

ζπγαηξηθώλ 

θπηηάξωλ 

κεηά από 

κίηωζε 

Αξηζκόο 

ζπγαηξηθώλ 

θπηηάξωλ κεηά 

από κείωζε 

Αξηζκόο 

ρξωκαηνζωκάηωλ 

ζπγαηξηθώλ 

θπηηάξωλ κεηά από 

κίηωζε 

Αξηζκόο 

ρξωκαηνζωκάηωλ 

ωαξίνπ 

Αξηζκόο 

δηαδνρηθώλ 

δηαηξέζεωλ 

θαηά ηελ 

κίηωζε 

 

66 
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          Καθέ κάηηα : ……..                    Γαιάδηα κάηηα: ..............                                                                                                                                                                                                                                                    

Γνλόηππνη γνλέσλ :   …………..              X          …………… 

Γακέηεο               : ……..    ,  ………                     ……….  ,  …….. 

 

Γνλόηππνη απνγόλσλ :  ……… ,          ……… ,         ………..      ,     …………. 

(β) Να γξάςεηε ηελ γνλνηππηθή  θαη θαηλνηππηθή αλαινγία ηεο πην πάλσ 

δηαζηαύξσζεο  .                                                                                 (κνλ.2)                           

 

Γνλνηππηθή αλαινγία                                        Φαηλνηππηθή αλαινγία  

 

 

 

 

V. Πνηνπο ραξαθηήξεο νλνκάδνπκε επίθηεηνπο θαη πνηνύο θιεξνλνκηθνύο; (κνλ.2) 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Θέκα 2
νλ

  

I. Να βάιεηε ηηο θαηάιιειεο ελδείμεηο ζηελ πην θάησ απεηθόληζε.     (κνλ.0.75) 
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II. Να νλνκάζεηε ηα κέξε κε ηνπο αξηζκνύο 1-15 πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα πην θάησ 

ζρήκαηα .                                                                                                          (κνλ.3) 

 
 

  

1. 9. 

2. 10. 

3. 11. 

4. 12. 

5. 13. 

6. 14. 

7. 15. 

8.  

 

III. Πνηα νξκόλε παξάγεηαη από ηνπο όξρεηο;                                  (κνλ.0.25) 

............................................................................................................................. 

IV. Ση είλαη ε σνξξεμία , πόηε ζπκβαίλεη ζε έλα θύθιν 28 εκεξώλ;         (κνλ.1.5) 

............................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

V. ε πνηα πεξίπησζε ζρεκαηηζκνύ δηδύκσλ ηα δίδπκα ζα είλαη ηνπ ίδηνπ θύινπ θαη ζα 

κνηάδνπλ; Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν ζρεκαηηζκνύ  απηώλ ησλ δηδύκσλ.  (κνλ.2) 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

7 

12 

11 

14 

13 

5 

1 

3 

4 6 

9 

2 

10 

8 

15 
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VI. Ση είλαη ε θύεζε θαη ηη ν ηνθεηόο;                                                        (κνλ.2) 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

VII. Πνύ γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηνπ σάξηνπ  κε ην ζπεξκαηνδσάξην θαη πνπ ε 

αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ;                                                                          (κνλ.0.5) 

.......................................................................................................................................... 

VIII. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ακληαθνύ πγξνύ θαη  πνηνο  ηνπ πιαθνύληα;    (κνλ.2) 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 ΔΙΗΓΗΣΔ                           ΤΝΣΟΝΙΣΗ                              ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

                                           ΒΟΗΘΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

 

 

 

Αγαζαγγέινπ Δπαλζία           Πάπαιινπ  Διελίηζα                          Παύινπ Αξέζηεο  
 

 

 

Νηθνιάνπ Υξπζηάια 
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ΥΟΛΔΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΘΝΑΡΥΗ ΜΑΚΑΡΙΟΤ  Γ’ ΠΑΝΑΓΙΑ                   ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ: 2012-2013 
 

ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΙΟΤΝΙΟΤ 2013 
 
ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ                            ΣΑΞΗ: Γ’ ΓΤΜΝΑΙΟΤ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΩΡΔ (Βηνινγία- Υεκεία) 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 04 Ινπλίνπ 2013 
 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ:.................................................................................................................................. 
 
ΣΜΗΜΑ: .................      

                                                                                                                ΒΑΘΜΟ 

 

ΜΔΡΟ Α΄  
Να απαληεζνύλ ΟΛΔ νη εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 (δύν θαη κηζό) 
κνλάδεο. 

 
 
1. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο αλάινγνπο αξηζκνύο ησλ ηκεκάησλ ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηα 
νλόκαηά ηνπο ζηε ηήιε Ι.                                                                            (2.5 Μνλάδεο)    
         
 
 
 
                           

 
                  
2. α. Να γξάςεηε ηηο ηξεηο ρεκηθέο νπζίεο από ηηο νπνίεο απνηεινύληαη ηα νζηά. (1.5 κνλάδεο) 

α.____________________, β. ___________________,  

γ. ___________________ 

 

β. Πνηα από ηηο πην πάλσ νπζίεο θάλεη ηα νζηά καιαθά; (0,5 κνλάδα) 

__________________________________________________________________________________ 

  

γ. Πνηα από ηηο πην πάλσ νπζίεο θάλεη ηα νζηά ζθιεξά; (0,5 κνλάδα) 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Σκήκαηα ηήιε Ι 

Σξαρεία  

Λάξπγγαο  

Βξνγρίδηα  

Γηάθξαγκα  

Βξόγρνη  
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3. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο νξνινγίεο πνπ ιείπνπλ από ην παξαθάησ ζρήκα πνπ αθνξά ηε δνκή ηνπ 

καθξνύ νζηνύ. (2.5 Μνλάδεο)    

 

 
 
 
 
4. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο γξάθνληαο δίπια από θάζε πξόηαζε ηελ ιέμε σζηό ή 

Λάζνο. (2.5 Μνλάδεο)           

                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΔΛΟ Α΄ ΜΔΡΟΤ 

 
 
 
 
 
 
 
 

α. Αβηνηηθνί παξάγνληεο είλαη ην άβην πεξηβάιινλ ηνπ βηνηόπνπ   

β.  ην ίδην είδνο αλήθνπλ νη νξγαληζκνί νη νπνίνη όηαλ δηαζηαπξσζνύλ κεηαμύ ηνπο, δελ ζα 
δώζνπλ γόληκνπο απνγόλνπο. 

 

γ. Οη νξγαληζκνί πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνύο πιεζπζκνύο θαη θαηνηθνύλ ζηνλ  ίδην βηόηνπν 
ζπγθξνηνύλ νηθνζπζηήκαηα. 

 

δ. Οη νξγαληζκνί πνπ ζπλζέηνπλ νξγαληθέο ελώζεηο αμηνπνηώληαο ηελ ειηαθή ελέξγεηα 
ραξαθηεξίδνληαη σο θαηαλαισηέο. 

 

ε. Κάζε ηξνθηθό επίπεδν πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ πιεζπζκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο 
θύξηα ηξνθή από ηνπο πιεζπζκνύο ηνπ ακέζσο επόκελνπ επηπέδνπ. 
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ΜΔΡΟ Β΄ 
Να απαληήζεηε  ζηηο ηξεηο (3) από ηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 6 
(έμη) κνλάδεο.  

 
 
 
1α. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο αλάινγνπο αξηζκνύο ησλ ηκεκάησλ ηνπ αληξηθνύ αλαπαξαγσγηθνύ 
ζπζηήκαηνο κε ηα νλόκαηά ηνπο ζηε ηήιε Ι. (4 Μνλάδεο)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
1β. Ση είλαη ε θξπςνξρία; Πώο ζεξαπεύεηαη; (2 Μνλάδεο) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

2α. Από ην ζρεδηάγξακκα ηεο θαξδίαο λα νλνκάζεηε ηα αθόινπζα κέξε 
πνπ ηελ απνηεινύλ βάδνληαο ην ζσζηό γξάκκα ζηε ηήιε Ι ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα. (3 Μνλάδεο) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Σκήκαηα ηήιε 
Ι 

Οπξήζξα 
 

 

πεξκαηνδόρνο Κύζηε 
 

 

Όζρεν 
 

 

Δπηδηδπκίδα 
 

 

Σνπνζεζία 
ηήιε 

Ι 

Ανξηή 
 

 

Αξηζηεξόο 
Κόιπνο 

 
 

Γεμηά Κνηιία 
 

 

Γηγιώρηλα 
Βαιβίδα 

 
 

Κνίιε  Φιέβα  

Πλεπκνληθή 
Φιέβα 
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2β. Πνηα νκάδα αίκαηνο ιέγεηαη παλδόηεο θαη γηαηί; (2 Μνλάδεο) 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 
2γ. Πνηα νκάδα αίκαηνο ιέγεηαη παλδέθηεο;  (1 Μνλάδεο) 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3α. Από ηελ πην θάησ ηξνθηθή αιπζίδα λα αλαγλσξίζεηε ηα αθόινπζα:  (4 Μνλάδεο)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλα παξαγσγό: ____________________ 

Έλα θαηαλαισηή πξώηεο ηάμεο : _____________________ 

Έλα θαηαλαισηή δεύηεξεο ηάμεο: _____________________ 

Έλα θαηαλαισηή ηξίηεο ηάμεο:_____________________ 

 
3β. ηνλ πην θάησ πίλαθα έρνπλ θαηαγξαθεί ηα αιιειόκνξθα γνλίδηα ελόο αηόκνπ γηα ηέζζεξα 
ραξαθηεξηζηηθά. ηε ζηήιε Ι λα γξάςεηε δίπια από θάζε δεύγνο ραξαθηεξηζηηθώλ γηα πνηα 
ραξαθηεξηζηηθά ην άηνκν είλαη Οκόδπγν ε Δηεξόδπγν.(2 Μνλάδεο)  

Υαξαθηεξηζηηθά από αιιειόκνξθα γνλίδηα ηήιε Ι 

Γαιάδηα κάηηα Καζηαλά κάηηα  

 Ξαλζά καιιηά Μαύξα καιιηά  

Ίζηα καιιηά Ίζηα καιιηά  

Ίζηα κύηε Αλαζεθσκέλε κύηε  
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4α. Να γξάςεηε ηα νλόκαηα ησλ θπξησκάησλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ θαίλνληαη ζην πην θάησ 
ζρήκα κε ηα νλόκαηά ηνπο ζηε ηήιε Ι. (4 Μνλάδεο) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4β. Να αληηζηνηρίζεηε ηηο παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζηήιε Ι, κε ηελ 
αηηηνινγία ηνπο πνπ βξίζθεηαη ζηε ζηήιε ΙΙ ηνπνζεηώληαο ην ζσζηό αξηζκό ζην αληίζηνηρν ηκήκα. (2 
Μνλάδεο) 
 
 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΔΛΟ Β΄ΜΔΡΟΤ 

 

 

 

 

 

Σκήκαηα ηήιε 
Ι 

Οζθπτθό θύξησκα 
 

 

Απρεληθό θύξησκα 
 

 

Θσξαθηθό θύξησκα 
 

 

Ιεξό θύξησκα 
 

 

 ηήιε ΙΙ  
(Αηηηνινγία παζήζεηο) 

1. Μόληκε αύμεζε ηνπ ζσξαθηθνύ θπξηώκαηνο 
πνπ πξνθαιείηαη από ηελ θαθή ζπλήζεηα 
ζπλερώο λα ζθύβνπκε ππεξβνιηθά 

2. Αύμεζε ηνπ νζθπτθνύ θπξηώκαηνο πνπ 
πξνθαιείηαη από κε ηήξεζε ηεο νξζήο 
ζηάζεο ηνπ ζώκαηνο 

3. Παξακνξθσηηθή θάκςε ηεο ζπνλδπιηθήο 
ζηήιεο πξνο ηα πιάγηα δεμηά ή αξηζηεξά 

ηήιε Ι  
(Όλνκα Παζήζεηο) 

Αξηζκόο 

Λόξδσζε  

θνιίσζε  
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ΜΔΡΟ Γ΄  

Να απαληήζεηε ζηε κία (1) από ηηο δύν (2) εξσηήζεηο. Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 12 
(δώδεθα) κνλάδεο.  

 
 
                      

 
 

1α. Πνηνο είλαη ν ξόινο θαη πνηα ηα όξγαλα ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο;. (2 Μνλάδεο) 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

1β. Πνηνο ν ξόινο (3 Μνλάδεο) 

α) ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ;  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

β) ησλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 γ) ησλ αηκνπεηαιίσλ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

1γ. Ση είλαη ην πιάζκα ηνπ αίκαηνο θαη πνηνο ν ξόινο ηνπ;  (2 Μνλάδεο) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

1δ. Ση είλαη ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα, πόζν ρξόλν δνύλε θαη πνύ παξάγνληαη;  (3 Μνλάδεο) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

1ε. Ση είλαη ε θπζηθή αλνζία θαη ηη ε ηερλεηή αλνζία; (2 Μνλάδεο) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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2α. Να νλνκάζεηε ηνπο αξζεληθνύο θαη ζειπθνύο γακέηεο. (2 Μνλάδεο) 
 Αξζεληθνί γακέηεο: ____________________   
 Θειπθνί γακέηεο: _____________________  
 
 
 
2β. Πνύ παξάγνληαη νη αξζεληθνί θαη πνύ νη ζειπθνί γακέηεο; (2 Μνλάδεο)  
 
α. _________________________  
β. _________________________ 
 
 
 
2γ.  Η Διεπζεξία  θαη ν Κπξηάθνο απνθάζηζαλ λα απνθηήζνπλ παηδί. Η Διεπζεξία έρεη θαλνληθό 
θαηακήλην θύθιν 28 εκεξώλ θαη ζέιεη λα μέξεη πνηεο είλαη νη γόληκεο κέξεο ηνπ θύθινπ ηεο, γηα λα 
κπνξέζεη λα γίλεη ε γνληκνπνίεζε. Να απαληήζεηε ζηα επόκελα εξσηήκαηα.       

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2γη. Να ππνινγίζεηε θαη λα γξάςεηε ζε πνηεο ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο, ε Διεπζεξία ζα κπνξνύζε λα 

κείλεη έγθπνο αλ είρε ζεμνπαιηθή επαθή, δεδνκέλνπ όηη είρε «πεξίνδν» (πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) 

ζηηο 10 Μαΐνπ. (1 Μνλάδα)                                                                                                                                                                                                                                    

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
2γηη. Να ππνινγίζεηε ζε πνηα εκεξνκελία, ε Διεπζεξία ζα έρεη σνξξεμία, δεδνκέλνπ όηη είρε «πεξίνδν» 

(πξώηε κέξα ηνπ θύθινπ ηεο) ζηηο 10 Μαΐνπ. (1 Μνλάδα)                                                                                    

__________________________________________________________________________________

____________________________ 

 

2γηηη. Πνία εκεξνκελία ππνινγίδεηε ε Διεπζεξία λα έρεη ηελ επνκελή ηεο «πεξίνδν», αλ δε κείλεη έγθπνο; 

(1 Μνλάδα) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2δ. Ση ζα απνγίλεη ην σάξην ζε πεξίπησζε πνπ δελ γνληκνπνηεζεί; (1 Μνλάδα) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 
2ε. Πνηνο ν ξόινο ησλ σνζεθώλ; (1 Μνλάδα) 
  
α. _________________________ 

β. __________________________ 

 

 
Μάηνο 

  
Ινύληνο 

Γ Σ Σ Π Π  Κ  Γ Σ Σ Π Π  Κ 

 1 2 3 4 5 6      1 2 3 
7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 
28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  
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2δ. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο αλάινγνπο αξηζκνύο ησλ ηκεκάησλ ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνύ 
ζπζηήκαηνο κε ηα νλόκαηά ηνπο ζηε ηήιε Ι. (3 Μνλάδεο) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΔΛΟ 

 
 
 
 
     Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ                                                                                          ΔΙΗΓΗΣΔ  
 
…………………………..                                                                       ………………………….. 
 
    Κ. Παπαλησλίνπ                                                                                               Γ.Κνπξίδεο  
 
  

 

 

 

 

Σκήκαηα ηήιε 
Ι 

Ωνζήθε  

Κόιπνο  

Μήηξα  



 1 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α 

Να απαντιςετε και ςτα 4 κζματα. Κάκε κζμα βακμολογείται με 2,5 μονάδεσ.  

ΘΕΜΑ 1: 

α) Τα ςυςτατικά του αίματοσ είναι: 

i)………………………………………………………………………... ii) …………………………………………………….……………... 

iii)…………………………………………………………………….... iv)…………………………………………………..………………… 

                               (2 Μον) 

β) Ροιο ςυςτατικό του αίματοσ είναι υπεφκυνο για τθν πιξθ του αίματοσ; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

               (0.5 Μον) 

ΘΕΜΑ 2: 

Να αναφζρετε τα δομικά ςυςτατικά (απλοφςτερεσ ενϊςεισ) των πιο κάτω οργανικϊν ενϊςεων: 

Υδατάνκρακεσ: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Ρρωτεΐνεσ: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Λιπίδια: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Νουκλεϊνικά Οξζα: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Να αναφζρετε τα δφο είδθ νουκλεϊνικϊν οξζων:…………………………………………………………………… 

      (2,5 Μον) 

ΘΕΜΑ 3: 

Γυμνάςιο Ρόλεωσ Χρυςοχοφσ            Σχολικι Χρονιά 2012-13 

ΓΑΡΤΕΣ ΑΡΟΛΥΤΗΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΑΝΘΩΡΟΛΟΓΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΤΑΞΗ Γ’ 

Ημερομθνία: 03/06/2013 

Χρονικι Διάρκεια: 2 Ώρεσ (Βιολογία - Χθμεία) 

Ονοματεπϊνυμο: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Τμιμα: ……………………………. Αρικμοσ: ………………………………… Βακμόσ: ………………………….. 
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Δϊςτε τουσ ςωςτοφσ όρουσ για τα εξισ: 

α) Πργανο που παράγει τα ωράρια: ……………………………………………………………………………………… 

β) Πργανο που παράγει τα ςπερματοηωάρια: ………………………………………………………………………. 

γ) Πργανο ςτο οποίο αναπτφςςεται το ζμβρυο: ……………………………………………………………………. 

δ) Σάκοσ που προςτατεφει το ζμβρυο: ………………………………………………………………………………….. 

ε) Η κατάςταςθ κατά τθν οποία μια γυναίκα ζχει ζνα ζμβρυο που μεγαλϊνει ςτο ςϊμα τθσ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(2,5 Μον) 

ΘΕΜΑ 4: 

α) Να τοποκετιςετε ςτθ ςειρά τουσ παρακάτω οργανιςμοφσ ϊςτε να απεικονίηεται θ ςωςτι τροφικι 

αλυςίδα: ηωοπλαγκτόν, μεγάλο ψάρι, μικρό ψάρι, φυτοπλαγκτόν, καρχαρίασ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

(1 Μον) 

β) Από τουσ πιο πάνω οργανιςμοφσ ποιουσ ονομάηουμε αυτότροφουσ; ………………………………. 

Ραραγωγοφσ; ………………………………………………………………………………………………………………………… 

και καταναλωτζσ 1
θσ

 τάξθσ; …………………………………………………………………………………………………… 

(1,5 Μον) 

ΜΕΡΟΣ Β 

Από τα 4 κζματα να απαντιςετε ΜΟΝΟ ςτα 3. Κάκε κζμα βακμολογείται με 6 μονάδεσ. 

ΘΕΜΑ 1: 

α) Να εξθγιςετε τθ δθμιουργία των παρακάτω διδφμων και να αναφερκείτε ςτισ ςχζςεισ ομοιότθτάσ 

τουσ: 

i. διηυγωτικά δίδυμα: ………………………………………………………………………………………………………….. 

...................................................................................................................................................………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

       (2 Μον) 

ii. Μονοηυγωτικά δίδυμα: ……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

        (2 Μον) 

 

β) Γράψετε που οφείλεται το AIDS και τρεισ τρόπουσ μετάδοςθσ του: ………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       (2 Μον) 

ΘΕΜΑ 2: 

 Να εξθγιςετε τουσ παρακάτω όρουσ: 

α) Ομόλογα χρωμοςϊματα: …………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

β) Διπλοειδισ οργανιςμόσ: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

γ) Φυλετικά χρωμοςϊματα: ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

δ) mRNA: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ε) Ρακογόνοι μικροοργανιςμοί: …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

η) Μολυςματικι αςκζνεια: ……………………………………………………………………………………................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (6 Μον) 

ΘΕΜΑ 3: 

α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ του ςχιματοσ 
1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. ………………………………….. 

5. …………………………………… 

6. …………………………………… 

7. …………………………………… 

8. …………………………………….                     

                               (2 Μον) 
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β) Να δϊςετε δφο λόγουσ για τουσ οποίουσ θ τραχεία αποτελείται από χόνδρινουσ δακτυλίουσ 

ςχιματοσ μικροφ κρίκου: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

          (2 Μον) 

γ) Να αναφζρετε 2 λόγουσ για τουσ οποίουσ θ αναπνοι πρζπει να γίνεται από τθν μφτθ και όχι από 

το ςτόμα. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         (2 Μον) 

ΘΕΜΑ 4: 

α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ του ςχιματοσ 
1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. ………………………………….. 

5. …………………………………… 

6. …………………………………… 

7. …………………………………… 

8. …………………………………….                     

 

          (2 Μον) 

 

β) Οι αδζνεσ που είναι προςαρτθμζνοι ςτο πεπτικό ςφςτθμα είναι: ……………………………………. 

……………………………………………….     ………………………………………………….                     (1,5 Μον) 

γ) Οι κυριότερεσ ουςίεσ των τροφϊν είναι: …………………………………  ……………………………………… 

……………………………………………..   ………………………………………………   ………………………………………….. 

                  (2,5 Μον) 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

Από τα δυο κζματα να απαντιςετε μόνο ςτο ζνα. Κάκε κζμα βακμολογείται με 12 μονάδεσ. 
1. α) Να ςυμπλθρϊςετε τισ ενδείξεισ του ςχιματοσ 
 
 
 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

4. ………………………………….. 

5. …………………………………… 

6. …………………………………… 

7. …………………………………… 

8. …………………………………….                     

          (4 Μον) 

 

β) Γράψετε τρεισ διαφορζσ μεταξφ λευκϊν και ερυκρϊν αιμοςφαιρίων: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                     (3 Μον) 

γ) Γράψετε τα τρία ζμμορφα ςυςτατικά του αίματοσ και το ρόλο του κάκε ενόσ. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

         (3 Μον) 

δ) Τι είναι τα αντιςϊματα και ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

         (2 Μον) 
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2. Σε υδάτινο οικοςφςτθμα παρατθρείται το παρακάτω τροφικό πλζγμα. 

 

 

                                                                       Ρελαργόσ 

 

                                         πζςτροφα  

                                                                                                          Βάτραχοσ   

                                           κυπρίνοσ 

 

                                      ηωοπλαγτόν                  Γυρίνοσ                Λιβελοφλα     

 

 φυτοπλαγτόν                      υδρόβια  φυτά 

 

α) Να γράψετε 4 τροφικζσ αλυςίδεσ από τισ οποίεσ αποτελείται. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

          (4 Μον) 

β) Να εξθγιςετε τουσ πιο κάτω όρουσ: 

i) Βιοκοινότθτα: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (1 Μον) 

ii) Βιότοποσ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          (1 Μον) 

γ) Τι κα ςυμβεί ςτο πιο πάνω υδάτινο οικοςφςτθμα αν μειωκεί ο πλθκυςμόσ του κυπρίνου. 

(Αναφζρετε 4 οργανιςμοφσ και πωσ κα επθρεαςτοφν). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          (4 Μον) 
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Δ) Ροιοι οργανιςμοί ανικουν ςτουσ αποικοδομθτζσ και ποια θ ςθμαςία τουσ για το οικοςφςτθμα; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          (2 Μον) 

 

 

 

Ειςθγιτριεσ     Συντονιςτισ Β.Δ.   Ο Διευκυντισ  

Φουρνίδου Γεωργία   Φουρνίδου Γεωργία  Μιλτιάδθσ Κζλθσ 

Καρακοφλλθ Βζρα 



ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΣΩ ΠΤΡΓΟΤ Υ. ΥΡΟΝΙΑ : 2012-2013 

 

ΓΡΑΠΣΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΗΟΤΝΗΟΤ 

 

ΜΑΘΖΜΑ : ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΥΗΜΕΙΑ 

ΣΑΞΖ : Γ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 10-06-2013 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ : 2 ΩΡΕ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜO ….…………………………………………. ΑΡΗΘΜΟ …..  

 

 

ΜΕΡΟ Α΄ : Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο πνπ πρέπει να απαντηθούν όλες. Κάζε 

εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε 2,5 κνλάδεο . 

 

1. (i) ε πνην ζύζηεκα αλήθεη ην θάζε έλα από ηα πην θάησ όξγαλα;  

πκπιεξώζηε: 

 

Η.   Γσδεθαδάθηπινο ………………………. 

ΗΗ.  Μεξηαίν νζηό ………………………….. 

ΗΗ   Ωνζήθε ………………………………… 

ΗV. Πάγθξεαο ……………………………… 

V. Eπηδηδπκίδα ………………………. …….                                                                               

(κ.0,5)  

 

 

 



 

(ii) Γίλεηαη ην ζρεδηάγξακκα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο . Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ. 

 

1. ------------------------------ 

 

2. ------------------------------- 

 

3. ------------------------------- 

 

4. ------------------------------- 

 

5.  

6. ------------------------------- 

 

(κ.0,5) 

(iii) Ση παξάγεη ν αδέλαο κε αξηζκό 3; …………………………………  

ε ηη ρξεζηκεύεη; …………………………………………………………………………………..  

 (κ.0,5) 

iv) Πνηα είλαη ηα πξντόληα πέςεο ησλ: 

A: Τδαηαλζξάθσλ ……………………………….. 

Β:  Πξσηετλώλ …………………………………… 

(κ.0,5)  

(v) Δμεγήζηε ηηο έλλνηεο : 

A: πέςε 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

B: αθόδεπζε 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

(κ.0,5)  

 

 

 



 

2 (α) ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί λα γξάςεηε ηη παξηζηάλνπλ νη ελδείμεηο 1- 5. 

 

1. …………………… 

2. …………………… 

3. ……………………                                1 

4. …………………… 

5. ……………………                                   2 

 

 

(κ.0,5) 

(β) Πώο νλνκάδνληαη νη γελλεηηθνί αδέλεο ζηνλ άλδξα; ………………………………. 

Ση παξάγνπλ; …………………………………………………………………………… 

(κ.1) 

(γ) Ζ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην άθξν ηνπ δέξκαηνο πνπ θαιύπηεη εμσηεξηθά ην 

πένο έρεη πνιύ κηθξό άλνηγκα ιέγεηαη ……………………….. 

 

Ζ πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν έλαο ή θαη νη δύν όξρεηο παξέκεηλαλ ζηελ θνηιηαθή 

ρώξα ιέγεηαη …………………………. 

(κ.1) 

3 (α) ην ζρήκα «ηνκή ηνπ πλεύκνλα» πνπ αθνινπζεί λα γξάςεηε ηη παξηζηάλνπλ νη ελδείμεηο 

      1- 5. 

1 …………………….                                     2 

2 …………………….                               3 

3 …………………….  

4 …………………….                                 4 

5 …………………….                         5 

 

(κ.0,5)  



 

(β) Πνηα είλαη ε ρξεζηκόηεηα ηεο επηγισηηίδαο; 

…………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………….  

(κ.0,5) 

 

(γ) Να γξάςεηε 2 (δπν) παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ πξνθαινύληαη από ηελ 

ξύπαλζε ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα. 

Η …………………………………………….. 

ΗI ……………………………………………..      

(κ.0,5) 

(δ) Γηαηί ε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο πξέπεη λα γίλεηαη από ηε κύηε;  

(δώζηε 2 ιόγνπο) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………  

(κ.1) 

 

4 (α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε ηνπ θπηηάξνπ πνπ δείρλνπλ νη αξηζκνί. 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

4. ………………………………  

 

 

 

(κ .1) 

 

 

 



 

 

(β) Να γξάςεηε πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ πην θάησ νξγαληδίσλ ηνπ θπηηάξνπ: 

  1. Ππξήλαο 

……………………………………………………………………………..……………………

……………………………………………………………......................................................... 

 

2. Μηηνρόλδξηα 

……………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………................................................. 

(κ. 0,5) 

 

 (γ) Να γξάςεηε δπν δηαθνξέο κεηαμύ δσηθνύ θαη θπηηθνύ θπηηάξνπ. 

 

ΦΤΣΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ ΕΩΗΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 

 

1 .……………………………………………… 

………………………………………………… 

 

1……………………………………………… 

…………………………………………………  

 

2 ………………………………………………. 

………………………………………………..... 

 

 

2 ………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

 

(κ. 1) 

 

 

 

 



 

ΜΕΡΟ Β : Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο πνπ πρέπει να απαντηθούν ΜΟΝΟ οι 

τρεις ( 3). Κάζε εξώηεζε βαζκνινγείηαη κε έμη (6) κνλάδεο.  

 

1. Γίλεηαη ε ηνκή ελόο δνληηνύ  

 

(α) Να γξάςεηε ηα κέξε. 

1 …………………………… 

2 …………………………… 

3 …………………………… 

4 …………………………… 

 

(κ.1) 

 

 

(β) Σα κόληκα δόληηα αλάινγα κε ηε κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ρσξίδνληαη ζε : 

η. …………………………………… ηη …………………………………… 

ηηη …………………………………… ηλ …………………………………… 

(κ.2) 

 

(γ) Αλαθέξεηε δπν (2) αζζέλεηεο ησλ δνληηώλ πνπ πξνθαινύληαη από ηε κηθξνβηαθή πιάθα 

θαη θπξίσο ηε δάραξε. 

η. …………………………………………….......  

ηη. ……………...………………………………… 

(κ.1) 

 

 



 

(δ) Γξάςεηε δπν ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξείηε λα δηαηεξήζεηε γεξά ηα δόληηα ζαο. 

η……………………………………………………………………………………..... 

ηη…………………………………………………………………………………....... 

(κ.2) 

2η. Ολνκάζηε ηα θπξηώκαηα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο . 

 

α ………………………… 

β ………………………… 

γ ………………………… 

δ ………………………… 

 

(κ.2) 

ηη . Μεηά από αηύρεκα κπνξεί λα ξαγίζεη ή λα ζπάζεη έλα νζηό. Ζ βιάβε απηή ιέγεηαη 

…………………….. 

(κ. 0,5) 

 

ηηη . Αλαθέξεηε ην είδνο ηεο παξακόξθσζεο πνπ δείρλνπλ νη εηθόλεο Α , Β, θαη Γ. 

 

 

Α ………………………… 

Β ………………………… 

Γ …………………………. 

 

 

 (κ.3) 

 



 

ηλ . Πνηνη ιόγνη λνκίδεηε όηη πξνθαινύλ ηηο πην πάλσ παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ; 

 

α ………………………………………………………………………………………… 

β ………………………………………………………………………………………… 

(κ.0,5)  

3 (α) Πνην αέξην ζπκβνιίδνπλ ηα ηόμα Α ,θαη πνην ηα ηόμα Β; 

 

Α : ………………………………….. 

 

Β: …………………………………… 

 

 

(κ.2) 

 

(β) Πώο επηηπγράλεηαη ε αληαιιαγή αεξίσλ κεηαμύ αίκαηνο θαη αέξα ησλ θπςειίδσλ; 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

               (κ.2) 

(γ) Γξάςεηε δπν αζζέλεηεο ησλ πλεπκόλσλ πνπ πξνθαινύληαη από ην θάπληζκα. 

 

Α ……………………………………………. 

 

Β …………………………………………….. 

(κ.2) 

 



 

4 (α) Ολνκάζηε ηηο δπν πεξηπηώζεηο ζρεκαηηζκνύ δηδύκσλ. 

 

Η. ………………………………………………. 

 

ΗΗ ………………………………………………. 

 

(κ.2) 

β . Πνηα κνξθή δείρλεη ην πην θάησ ζρήκα; …………………………………………. 

 

(κ.1) 

 

 

 

 

 

 

 

(γ) Δμεγήζηε κε ζπληνκία πσο γίλεηαη ε πεξίπησζε απηή. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………......... 

       (κ.2) 

 

 

 

 



 

ΜΕΡΟ Γ 

 

Να απαληήζεηε ζηε κηα (1) από ηηο δύν (2) εξσηήζεηο . Κάζε νξζή απάληεζε βαζκνινγείηαη κε 

δώδεθα (12) κνλάδεο. 

 

1. (α) Να γξάςεηε ηξεηο (3) ρξεζηκόηεηεο ησλ νζηώλ ηνπ ζώκαηόο καο.  

I………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………… 

 

IΗ………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………. 

IΗΗ……………………………………………………………………………………….……….…

……………………………………………………………………………… 

(κ.3) 

(β) η. Πνην είδνο άξζξσζεο δείρλεη ην πην θάησ ζρήκα; ……………………………….. (κ.1) 

 

Ολνκάζηε ηα δηάθνξα κέξε. 

1………………………….. 

2 ………………………….. 

3 …………………………. 

4 …………………………. 

(κ.2) 

 

(γ) Δάλ θαηαζηξαθεί ην κέξνο κε ηνλ αξηζκό 2 ζηελ εηθόλα πνηα αζζέλεηα πξνθύπηεη; 

      ………………………………………………                                                                                    (κ.1) 

 

 



(δ) η. ε κεγάιε ειηθία ηα νζηά παξνπζηάδνπλ πόξνπο θαη παξακνξθώλνληαη. Ζ πάζεζε απηή 

ιέγεηαη ……………………………….  

 

ηη . Πώο κπνξνύκε λα ηελ απνθύγνπκε ; 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………  

 

           (κ.2)  

(ε) Ση δηαθέξεη ην δηάζηξεκκα από ηελ εμάξζξσζε; 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

            (κ.2) 

(ζη) Πώο επηηπγράλεηαη ε θαηά πάρνο αύμεζε ησλ νζηώλ; 

…………………………………………………………………………………………………………………  

            (κ.1) 

 

2 (α) Να νλνκάζεηε ηα κέξε 1-4 ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο. 

 

1 ………………………………. 

 

2 ………………………………. 

 

3 ……………………………….. 

 

4 ……………………………….. 

 

  

(κ. 2 )  



(β) Γξάςεηε πνην από ηα πην θάησ είλαη ην αξζεληθό θαη πνην ην ζειπθό γελλεηηθό θύηηαξν. 

Η σάξην …………………………………… 

ΗΗ ζπεξκαηνδσάξην ……………………………  

     (κ.1)  

 

(γ) ε πνην κέξνο ηνπ γπλαηθείνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο γίλεηαη ε : 

 

i. γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ: ………………………………….. 

 

ii. αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ: ……………………………………….. 

 

iii. ε παξαγσγή ησλ σαξίσλ: ……………………………………… 

(κ.3) 

 

 

(δ) Με ηε βνήζεηα ηεο πην θάησ εηθόλαο πνπ παξηζηάλεη ην ζύλνιν ησλ γεγνλόησλ πνπ 

ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο γπλαίθαο λα απαληήζεηε ζηα 

εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνύλ: 

                               Α                                    Β                                    Γ 

 

 

 

 

 

 

 

 



i) Να νλνκάζεηε ηηο ηξεηο θάζεηο ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο γπλαίθαο πνπ παξηζηάλνληαη 

ζηελ πην πάλσ εηθόλα. 

 

 

Α : ................................. Β : ..................................... Γ: ......................................... 

 

(κ.3) 

(ε) Να πεξηγξάςεηε ηη ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο Α ηνπ θαηακήληνπ θύθινπ ηεο 

γπλαίθαο. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

(κ.1) 

 

(ζη) Γώζηε δπν (2) λνζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γελλεηηθό ζύζηεκα (αθξνδίζηα λνζήκαηα). 

 

Α ………………………………………. 

Β ………………………………………. 

 

(κ.2) 

 

           Δηζεγήηξηα                           πληνλίζηξηα  Β. Γ                                    Γηεπζπληήο  

 

 

.....................................                   ……………………..                         ……………………..  

Παηζαιίδνπ Γξεγνξία                     Παηζαιίδνπ Γξεγνξία                          Φινπξήο σηήξεο 
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